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Αποτελέσµατα πρώτου εξαµήνου  2006 των εταιρειών  

ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ 
 
 

Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2006, καταρτισµένες 

µε βάση τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα 

πρώτου εξαµήνου του Οµίλου ΓΕΚ διαµορφώνονται ως εξής: 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανέρχονται σε 133,5 εκ. ευρώ, έναντι 119,1 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2005, αυξηµένες κατά 12%.  

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Οµίλου ΓΕΚ διαµορφώθηκε σε 34,1 εκ. 

ευρώ, µειωµένη κατά 7% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο, συνεπεία κυρίως της 

αυξηµένης κερδοφορίας του Real estate κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων του Οµίλου ΓΕΚ ανήλθαν σε 19,6 εκ.  ευρώ έναντι 

26,1 εκ ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2005, µειωµένα κατά 24,7%. 

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

7,4  εκ. ευρώ, έναντι 15,1 εκ. ευρώ στο πρώτο εξάµηνο του 2005, µειωµένα κατά 

50,8%. Σηµαντική επίδραση στην εν λόγω µείωση είχε η αναβαλλόµενη φορολογία 

που επηρέασε θετικά τα αποτελέσµατα κατά το πρώτο εξάµηνο του 2005.  

Η κατασκευαστική δραστηριότητα του Οµίλου ανακάµπτει µετά από µια περίοδο 

αναµονής, καθώς το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων αυξάνεται, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στο εξωτερικό.  

Ο κλάδος της Ενέργειας ενισχύεται, καθώς τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  του 

Οµίλου από την συγκεκριµένη δραστηριότητα ανήλθαν σε περίπου 13.2 εκ. ευρώ, 

αυξηµένα κατά 31% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η ενέργεια 

συνεισφέρει το 38.7% της λειτουργικής (EBITDA) κερδοφορίας του Οµίλου. 

Στο real estate, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,9 εκ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις 

του Οµίλου στον εν λόγω τοµέα ωριµάζουν, παράγοντας ικανοποιητικές αποδόσεις.  

Πέραν της ελληνικής αγοράς, ο όµιλος έχει ήδη τοποθετηθεί µε επιτυχία στις αγορές 

ακινήτων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.   

∆  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο  Τ  Υ  Π Ο Υ 



Η δραστηριότητα στον κλάδο των Παραχωρήσεων, εκτός από την υπάρχουσα 

ενεργή παρουσία στην κατασκευή και εκµετάλλευση χώρων στάθµευσης, πρόκειται 

να ενισχυθεί σηµαντικά στο επόµενο διάστηµα µέσω της συµµετοχής του Οµίλου 

στην κατασκευή και εκµετάλλευση µεγάλων Οδικών αξόνων. Υπενθυµίζεται ότι ο 

Όµιλος έχει ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος στο έργο της Ιόνιας οδού, σε 

συνεργασία µε τις Ισπανικές FERROVIAL- CINTRA και ACS DRAGADOS.     

Η καθαρή ταµειακή θέση της µητρικής εταιρείας του Οµίλου ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε 57 

εκ.ευρώ, προσδίδοντας στον Όµιλο ικανή ρευστότητα για την χρηµατοδότηση 

επενδυτικών ευκαιριών.  

 

Σχετικά µε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ΤΕΡΝΑ: οι πωλήσεις ανήλθαν σε 123,4 

εκ. ευρώ, αυξηµένες κατά 25,4%,  

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 14,4%, ανερχόµενα σε 

26,7 εκ. ευρώ έναντι 23,3 εκ. ευρώ.  

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 3%, ανερχόµενα σε 16,2  εκ ευρώ έναντι 15,8 

εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.    

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 11,4 εκ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας µείωση η οποία ανήλθε σε 34%, καθώς κατά την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο υπήρξε αναβαλλόµενη φορολογία που επηρέασε θετικά το 

αποτέλεσµα.   

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΤΕΡΝΑ στο τέλος του πρώτου εξαµήνου ανήλθε σε 

560 εκ ευρώ, ενώ εκτιµάται ότι θα υπερβεί το 1 δις ευρώ στο τέλος του τρέχοντος 

έτους, µετά και την υπογραφή των συµβάσεων για τις οποίες ο όµιλος έχει ήδη 

ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος. Ταυτόχρονα, ο Όµιλος διευρύνει την παρουσία 

του στις κατασκευαστικές αγορές των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, 

εκτελώντας ήδη 4 µεγάλα έργα στις εν λόγω αγορές, συνολικής αξίας άνω των 200 εκ 

ευρώ.     

Η εγκατεστηµένη ισχύς του Οµίλου στο πεδίο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

ανέρχεται σε 109 MW, αυξηµένη κατά 41 MW σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 

2006, ενώ στα επόµενα τρίµηνα η εγκατεστηµένη ισχύς σε αιολικά πάρκα αναµένεται 

να προσεγγίσει τα 170 MW. Ταυτόχρονα, διαθέτοντας το µοναδικό ιδιωτικό 

εργοστάσιο θερµοηλεκτρικής ενέργειας (147 MW), ο Όµιλος αποτελεί τον µεγαλύτερο 

ιδιώτη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο.  
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