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Οικονοµικά αποτελέσµατα πρώτου εξαµήνου 2005 των εταιρειών ΓΕΚ 

και ΤΕΡΝΑ 
 
 

Σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 30/06/2005, καταρτισµένες µε βάση τα 

διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα του Οµίλου 

ΓΕΚ, διαµορφώνονται ως εξής: 

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου ΓΕΚ ανέρχονται σε 

15,2 εκ. ευρώ, έναντι 25 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάµηνο του 2004, µειωµένα κατά 38%.  

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανέρχονται σε 119,1 εκ. ευρώ, έναντι 262,2 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2004, µειωµένες κατά 54%, επηρεασµένες κυρίως από την   

–αναµενόµενη- χαµηλότερη κατασκευαστική δραστηριότητα του Οµίλου, λόγω 

κυρίως της καθυστέρησης δηµοπράτησης και ανάθεσης δηµοσίων έργων. 

Σηµειώνεται πως το ανεκτέλεστο του Οµίλου ενισχύεται στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό µε την υπογραφή νέων συµβάσεων, βελτιώνοντας σηµαντικά τις 

προσδοκίες για το 2006. 

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

συγκεκριµένο κλάδο, σε επίπεδο εξαµήνου, ανήλθαν σε 19.7  εκ. ευρώ, έναντι 4.1 το 

πρώτο εξάµηνο του 2004, σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση, ενώ η συνεισφορά 

στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς ανήλθε σε 32% 

επί των συνολικών λειτουργικών κερδών. 

Στο real estate, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,1 εκ. ευρώ,  καταδεικνύοντας την 

επιτυχή διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων µέσα από τους πρόσφατους εταιρικούς 

µετασχηµατισµούς, καθώς και την ικανότητα του Οµίλου να λειτουργεί 

αποτελεσµατικά σε διαφορετικούς τοµείς επιχειρηµατικής δράσης. Το χαρτοφυλάκιο 

ακινήτων του Οµίλου εµπλουτίζεται, ενώ η δραστηριοποίηση στις αγορές του 

εξωτερικού παραµένει σε προτεραιότητα. 
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Οι σκοπούµενες επενδύσεις σε έργα παραχώρησης και project του ενεργειακού 

τοµέα υποχρεώνουν τον όµιλο σε διατήρηση υψηλής ρευστότητας.  Η καθαρή 

ταµειακή θέση της ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε 52 εκ. ευρώ στις 30/06/2005. Τα ταµειακά 

διαθέσιµα σε επίπεδο οµίλου διαµορφώθηκαν σε  89 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, τα καθαρά κέρδη µετά τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 16,7 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 45,4%. Οι 

πωλήσεις ανήλθαν σε 98,4 εκ. ευρώ, έναντι 257,5 εκ. ευρώ, µειωµένες κατά 61,7%, 

συνεπεία της χαµηλότερης κατασκευαστικής δραστηριότητας σε σύγκριση µε το 

πρώτο εξάµηνο του 2004.  

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε  23.3 εκ. ευρώ, ενώ σηµαντική 

συνεισφορά στα εν λόγω κέρδη αποκτά η δραστηριότητα στην ενέργεια, 

αποτελώντας περίπου το 32% των λειτουργικών κερδών. Η εγκατεστηµένη ισχύς του 

Οµίλου σε αιολικά πάρκα ανέρχεται σε 65 MW, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται 

αιολικά πάρκα ισχύος 58 MW, τα οποία θα τεθούν σε λειτουργία τους προσεχείς 

µήνες. Ταυτόχρονα, η λειτουργία του θερµοηλεκτρικού εργοστασίου (147 MW) στην 

περιοχή της Βοιωτίας, καθιστά τον Όµιλο τον πρώτο ιδιώτη παραγωγό ενέργειας µε 

καύσιµο το φυσικό αέριο, στο πλαίσιο της επερχόµενης απελευθέρωσης της 

ενεργειακής αγοράς. 
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