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Οικονοµικά αποτελέσµατα πρώτου τριµήνου 2005 των εταιρειών  
ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ 

 
 

Σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 31/03/2005, καταρτισµένες σύµφωνα µε 

τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα του 

Οµίλου ΓΕΚ, διαµορφώνονται ως εξής: 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανέρχονται σε 66,8 εκ. ευρώ, έναντι 100,4 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2004, µειωµένες κατά 33,5%.   

Τα µικτά αποτελέσµατα ανέρχονται σε 18 εκ. ευρώ, έναντι 16 εκ. ευρώ, αυξηµένα 

κατά 12%. 

Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου ΓΕΚ ανέρχονται σε 9,7 εκ. ευρώ, έναντι 7,3 εκ. ευρώ 

στο πρώτο τρίµηνο του 2004, αυξηµένα κατά 31%.  

Σχολιάζοντας τα οικονοµικά αποτελέσµατα, σηµειώνεται πως η πτώση των 

πωλήσεων αποδίδεται κυρίως στην κατασκευαστική δραστηριότητα του Οµίλου, η 

πορεία του οποίου κατά το πρώτο τρίµηνο κρίνεται ως µη ενδεικτική για το σύνολο 

του έτους, καθώς αναµένεται ανάκαµψη κατά την διάρκεια των επόµενων τριµήνων. 

Το ανεκτέλεστο του Οµίλου ενισχύεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε την 

υπογραφή νέων συµβάσεων. 

Η δραστηριότητα της ενέργειας εµφανίζει σηµαντική άνοδο. Οι πωλήσεις από τον 

συγκεκριµένο κλάδο, σε επίπεδο τριµήνου, ανήλθαν σε 10.3  εκ. ευρώ, έναντι 2.2 το 

πρώτο τρίµηνο του 2004, ενώ η συνεισφορά στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) 

κρίνεται σηµαντική, καθώς ανήλθε σε 34% επί των συνολικών λειτουργικών κερδών. 
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Στο real estate, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 2,2 εκ. ευρώ ενώ αναµένεται στα επόµενα 

τρίµηνα να ενισχυθούν σηµαντικά, καθώς πολλά project βρίσκονται σε τελικό στάδιο 

ωριµότητας και πρόκειται να ενισχύσουν την κερδοφορία του Οµίλου. 

Η ΓΕΚ Α.Ε διατηρεί ικανή ρευστότητα, ενόψει των σηµαντικών επενδύσεων που 

πρόκειται να υλοποιήσει η εταιρεία, σε έργα παραχώρησης και ενεργειακά project. Η 

καθαρή ταµειακή θέση της εταιρείας ανήλθε σε 57 εκ. ευρώ στις 31/03/2005. Τα 

ταµειακά διαθέσιµα σε επίπεδο οµίλου διαµορφώθηκαν σε  94 εκ. ευρώ. 

Σηµειώνεται πως τα µεγέθη του 2004 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα του 2005, 

καθώς αφορούν την ΓΕΚ Α.Ε πριν την συγχώνευση της µε την ΕΡΜΗΣ Α.Ε. 

 

Σχετικά µε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ΤΕΡΝΑ, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 60,9 

εκ. ευρώ, έναντι 98,5 εκ. ευρώ, µειωµένες κατά 38%, συνεπεία της χαµηλότερης, σε 

σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του 2004, κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 14,5 εκ. ευρώ, έναντι 17,2 εκ. το 

αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, µειωµένα κατά 15,8%. 

Τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε  8,8 εκ. ευρώ 

έναντι 11,3 εκ., µειωµένα κατά 22%. 

Ταυτόχρονα, η ΤΕΡΝΑ αναπτύσσει σηµαντική δραστηριότητα στην ενέργεια. Τα 

λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της ΤΕΡΝΑ, σε ενοποιηµένο επίπεδο, ανήλθαν κατά την 

διάρκεια του τριµήνου σε περίπου 3,5 εκ. ευρώ.  Η ΤΕΡΝΑ υλοποιεί επενδύσεις  

τόσο στον τοµέα των αιολικών πάρκων, όσο και στα θερµοηλεκτρικά εργοστάσια, 

αναµένοντας συνεχή αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της από τον 

ενεργειακό κλάδο, κατά την διάρκεια του έτους. 
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