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Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2005 των εταιρειών  
ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ 

 
 

Σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις της 30/09/2005, 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  

20,2 εκ. ευρώ, έναντι 27 εκ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2004, μειωμένα κατά 25%.  

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανέρχονται σε 195 εκ. ευρώ, έναντι 316 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2004, μειωμένες κατά 47%. Η κατασκευαστική δραστηριότητα 

του Ομίλου παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα επηρεάζοντας τις συνολικές 

πωλήσεις, σημειώνεται όμως πως η υπογραφή νέων συμβάσεων στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις εργασίες κατά τα προσεχή τρίμηνα.  

Η επέκταση του Ομίλου στην Ενέργεια αποδίδει καρπούς, καθώς τα λειτουργικά 

κέρδη (EBITDA) του Ομίλου από την συγκεκριμένη δραστηριότητα ανήλθαν σε 

περίπου 16,5 εκ. έναντι περίπου 4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

παρουσιάζοντας αύξηση κατά 410%. Πλέον η ενέργεια συνεισφέρει το 37% της 

λειτουργικής (EBITDA) κερδοφορίας του Ομίλου. 

 

Στο real estate, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 10,3 εκ. ευρώ, καταδεικνύοντας την 

επιτυχή διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων. Οι επενδύσεις στον τομέα του Real 

estate αποδίδουν καρπούς, ενώ αναμένεται σημαντική η συνεισφορά τους στην 

κερδοφορία του ομίλου κατά τα επόμενα έτη.  
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Τα διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώνονται σε 91,6 εκ. ευρώ έναντι 83,7 εκ. στην 

αντίστοιχη περίοδο ενώ η καθαρή ταμειακή θέση της ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε 41 εκ., 

ικανή να χρηματοδοτήσει την συμμετοχή του Ομίλου στα επερχόμενα 

αυτοχρηματοδοτούμενα οδικά έργα καθώς και ενεργειακά project.  

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 15 εκ. ευρώ, μειωμένα κατά 52,4%. Οι πωλήσεις 

ανήλθαν σε 172,6 εκ. ευρώ, έναντι 317 εκ. ευρώ, μειωμένες κατά 45,5%. Σημειώνεται  

ότι η παραπάνω μείωση οφείλεται στην αναμενόμενη χαμηλή κατασκευαστική 

δραστηριότητα του Ομίλου, η οποία προβλέπεται να αντιστραφεί κατά το επόμενο 

έτος, καθώς το ανεκτέλεστο του Ομίλου έχει ήδη ενισχυθεί. 

 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε  29 εκ. ευρώ, με την ενέργεια (αιολική και 

θερμική) να συνεισφέρει το 34% των εν λόγω κερδών. 

 

Η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου, στους τομείς της αιολικής και θερμικής ενέργειας, 

πλέον ανέρχεται σε 213 MW, ενώ μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο προγραμματίζεται 

να εγκατασταθούν  επιπλέον 120 MW αιολικών πάρκων, καθιστώντας τον όμιλο 

πρωταγωνιστή στο πεδίο δράσης των ιδιωτών παραγωγών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: Κο Αριστοτέλη Σπηλιώτη, τηλ. 210 69 68 431, fax 210 69 68 076 

 


