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Οικονομικά Αποτελέσματα Δ’ Τρίμηνο & Χρήση 2021 

 

Οικονομικά Μεγέθη Χρήσης 2021. 
 

Λειτουργικά κέρδη EBITDA €165 εκατ. στο υψηλότερο σημείο 
της τελευταίας τετραετίας 

  
 Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στη χρήση 2021 ανήλθε σε €915,5 εκατ., αύξηση 3%, σε 

σύγκριση με τη χρήση 2020. 

 Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου στο Δ΄ τρίμηνο 2021 αυξήθηκε κατά 23,4% και ανήλθε στα 
€277,8 εκατ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  

 Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2021, με EBITDA στα 
€164,9 εκατ., έναντι €34,4 εκατ. στη χρήση 2020 και περιθώριο EBITDA 18% έναντι 4%.  

Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με ζημιά ποσού €26,2 εκατ. από σχηματισμό πρόβλεψης, 
σχετικά με αρνητική έκβαση διαιτησίας για έργο στο Κατάρ. Χωρίς αυτή την επιβάρυνση η 
λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:    

 Συγκρίσιμο(1) EBITDA €191,1 εκατ. το 2021, 5,6x υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι, με 
περιθώριο Συγκρίσιμο EBITDA 21% έναντι 4% στη χρήση 2020   

 Βελτίωση της Λειτουργικής Κερδοφορίας και στο Δ’ τρίμηνο 2021, EBITDA στα €59,8 
εκατ. έναντι ζημιών €78,9 εκατ. Δ’ Τρίμηνο 2020 

 Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ύψους €53,9 εκατ. έναντι ζημιών €76,3 εκατ. 
στη χρήση 2020 

 Κέρδη προ φόρων ύψους €11,3 εκατ. για τον Όμιλο στο Δ’ τρίμηνο 2021,  δεύτερο 
συνεχόμενο κερδοφόρο μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα  

 Μείωση Καθαρού Δανεισμού(2): 31.12.2021 διαμορφώθηκε σε €578 εκατ. έναντι €707 εκατ. στις 
31.12.2020 

 Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε €470 εκατ. έναντι €407 εκατ. στις 
31.12.2020  

 Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,7x 

 Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €66,7 εκατ. για τη χρήση 2021, έναντι αρνητικών 
ροών €23,8 εκατ. για τη χρήση 2020, οι πρώτες θετικές από το 2018  

 Προσήλωση στη Bιώσιμη Aνάπτυξη, η οποία τοποθετείται στο επίκεντρο του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού και των δραστηριοτήτων του Ομίλου, ακολουθώντας βέλτιστες διεθνείς πρακτικές 
και  αναγνωρισμένα πρότυπα, ώστε να διασφαλίζεται η ενσωμάτωση των παραγόντων που 
σχετίζονται με το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG) στην 
επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου. 

                                                 

(1) Εξαιρουμένης της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων κατά €26,2 εκατ. συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο 
στο Κατάρ 
(2) Εξαιρουμένου του καθαρού δανεισμού του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή), ύψους €413 εκατ. και υποχρεώσεων από 
μισθώσεις ΔΠΧΑ 16 
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Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ (RIC: HELr.AT, Bloomberg: ELLAKTOR:GA) ανακοινώνει τα βασικά 
οικονομικά μεγέθη Δ’ Τριμήνου και Οικονομικής Χρήσης 2021. 
 Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €915,5 εκατ., αυξημένος κατά 2,6% 

σε σύγκριση με τη χρήση 2020 (€892,3 εκατ.), ενώ στο Δ΄ τρίμηνο του 2021, ο Κύκλος Εργασιών 
σημείωσε αύξηση 23,4%, στα €277,8 εκατ. από €225,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  

 Το Μεικτό Κέρδος κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €207,2 εκατ. αυξημένο κατά 87,3% σε σύγκριση 
με το 2020 (€110,6 εκατ.). 

 Η Λειτουργική Κερδοφορία, για τη χρήση 2021, ενισχύθηκε κατά πολύ, με συγκρίσιμα(1) EBITDA 
€191,1 εκατ., ήτοι αύξηση >100% σε σχέση με τη χρήση 2020 (€34,4 εκατ.).  

 Τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), στη χρήση 2021, ανήλθαν σε €164,9 εκατ. 
έναντι €34,4 εκατ. το προηγούμενο έτος.  Στο Δ’ τρίμηνο 2021 το EBITDA ανήλθε σε κέρδη €59,8 
εκατ. έναντι ζημιών €78,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

 Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στη χρήση 2021 διαμορφώθηκε σε 21% έναντι 4% την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, ενώ το περιθώριο EBITDA συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης των €26,2 εκατ. 
διαμορφώθηκε σε 18%. 

 Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης  (ΕΒΙΤ) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε κέρδη €53,9 εκατ. έναντι 
ζημιών €76,3 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Στο Δ’ Τρίμηνο 2021 το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε κέρδη 
€31,8 εκατ. έναντι ζημιών €107,1 εκατ. πέρυσι. 

 Τα αποτελέσματα  προ φόρων της χρήσης 2021 ήταν  ζημίες €28,6 εκατ. έναντι ζημιών €149,7 
εκατ. στη χρήση 2020. Αντίθετα το Δ’ τρίμηνο 2021 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο €11,3 
εκατ. μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα (-€125,5 εκατ. πέρυσι).  

Τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:  

Εκατ. €  Q4’20 Q4’21 YoY   FY’20 FY’21 YoY 
Πωλήσεις 225,2 277,8 23%   892,3 915,5 3% 
Μεικτό Κέρδος (50,3) 71,7 >100%   110,6 207,2 87% 
EBITDA (78,9) 59,8 >100%   34,4 164,9 >100% 
EBITDA Margin (%) -35% 22%     4% 18%   
Συγκρίσιμο EBITDA (78,9) 59,8 >100%   34,4 191,1 >100% 
Συγκρίσιμο EBITDA Margin (%) -35% 22%     4% 21%   
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (107,1) 31,8 >100%   (76,3) 53,9 >100% 
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (125,5) 11,3 >100%   (149,7) (28,6) 81% 
Καθαρά κέρδη/(ζημίες) περιόδου (132,1) (2,3) 98%   (172,0) (58,4) 66% 

 

Το EBITDA του Ομίλου το 2021, ύψους €164,9 εκατ. έναντι €34,4 εκατ. (2020), επηρεάστηκε θετικά, από 
τη βελτίωση όλων των Κλάδων και συγκεκριμένα: 

 της Κατασκευής, η οποία παρουσίασε βελτίωση κατά 52% μειώνοντας δραστικά τις ζημίες 
(EBITDA 2021 -€75,4 εκατ. έναντι -€156,3 εκατ. το 2020),  

 των Παραχωρήσεων κατά +€18,7 εκατ., αύξηση 15% (EBITDA €142,8 εκατ.) 
 του Περιβάλλοντος κατά +€12,5 εκατ., αύξηση >100% (EBITDA €16,7 εκατ.) 
 των ΑΠΕ κατά +€11,2 εκατ., αύξηση 15% (EBITDA €84,4 εκατ.) και 
 της Ανάπτυξης Γης & Ακινήτων κατά +€1,9 εκατ., αύξηση 45%.  
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Οι επιδόσεις ανά κλάδο δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής:  

Π
ω

λή
σ

ει
ς 

Εκατ. € Q4’20 Q4’21  Δ  2020 2021  Δ 
Κατασκευή 124,6 145,4 17%  499,1 462,7 -7% 
Παραχωρήσεις 50,4 67,2 33%  202,4 233,3 15% 
ΑΠΕ 25,9 33,7 30%  93,9 105,7 13% 
Περιβάλλον 26,6 31,5 19%  101,9 115,1 13% 
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 1,7 2,9 71%  6,8 7,6 11% 
Λοιπά 0,1 0,1 2%  0,4 0,5 49% 
Απαλοιφές -4,1 -3,0 -27%  -12,1 -9,4 -23% 
Σύνολο 225,2 277,8 23%  892,3 915,5 3% 

 

EB
IT

D
A

 

Εκατ. € Q4’20 Q4’21  Δ  2020 2021  Δ 
Κατασκευή (113,0) (5,3) 95%  (156,3) (75,4) 52% 
Κατασκευή (συγκρίσιμα) (113,0) (5,3) 95%  (156,3) (49,2) 69% 
Παραχωρήσεις 22,9 35,9 57%  124,1 142,8 15% 
ΑΠΕ 19,0 27,5 45%  73,2 84,4 15% 
Περιβάλλον (5,3) 1,2 >100%  4,2 16,7 >100% 
Ανάπτυξη Γης & Ακινήτων 1,2 3,6 >100%  4,3 6,2 45% 
Λοιπά (3,6) (3,1) 14%  (15,1) (9,8) 35% 
Σύνολο (78,9) 59,8 >100%  34,4 164,9 >100% 
Συγκρίσιμο Σύνολο (78,9) 59,8 >100%  34,4 191,1 >100%     

 
   

EBITDA Margin % -35% 22%    4% 18%   
Συγκρίσιμο EBITDA Margin % -35% 22%    4% 21%   

 

Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31.12.2021 σε €470,4 εκατ. έναντι €405,7 εκατ. στις 31.12.2020 
κυρίως λόγω, αφενός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους €120,5 εκατ.  και αφετέρου της 
επίτευξης θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών ύψους €66,7 εκατ. 

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €426 εκατ. και καταθέσεις €13 
εκατ.), διαμορφώθηκε σε €577,9 εκατ. στις 31.12.2021 έναντι €707,1 εκατ. στις 31.12.2020.  
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Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε: 

«Το 2021 ήταν ένα έτος ορόσημο για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με νέα στρατηγική στόχευση ο Όμιλος 
πέτυχε να αναδείξει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον κλάδο υποδομών με ταυτόχρονη ουσιαστική 
βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικής του θέσης.  

Ταυτόχρονα κατέγραψε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα με λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και 
περιθώριο λειτουργικών κερδών στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 4 ετών. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος 
παρουσίασε για το 2021 αύξηση του κύκλου εργασιών στα €916 εκατ. (+3%) και λειτουργική 
κερδοφορία €165 εκατ. σε σύγκριση με €34 εκατ. το προηγούμενο έτος.  Τέλος ο Όμιλος παρουσίασε  
λειτουργικά Κέρδη (EBIT) €54 εκατ. έναντι ζημιών €76 εκατ. το 2020.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου €120 εκατ. η ΕΛΛΑΚΤΩΡ 
κατέγραψε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €67 εκατ. (σε σύγκριση με ζημιές  €24 εκατ. το 2020), 
μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα €578 εκατ. ενώ αύξησε τα ταμειακά διαθέσιμα σε €470 εκατ.   

Στον κλάδο Κατασκευής η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά €99 εκατ., επέτρεψε την επανεκκίνηση των έργων 
και τη σταδιακή ανάκαμψη του κύκλου εργασιών, τάση που είναι εμφανής κατά το 2ο εξάμηνο του 
έτους. Ο κλάδος αναδιαρθρώθηκε κεφαλαιακά, περιόρισε δραστικά τις ζημίες του σε επίπεδο EBITDA, 
ενώ κατόρθωσε να υπογράψει πλειάδα νέων έργων με το ανεκτέλεστο να ανέρχεται πλέον  σε €2,5 δισ.  

Τέλος η βιώσιμη ανάπτυξη τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της επιχειρησιακής δραστηριοποίησης του 
Ομίλου. Αποτελούμε πλέον ένα Όμιλο με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα με παραγωγή 1,380GWh 
ενέργειας από πράσινες πηγές ενώ η δραστηριότητά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απέτρεψε 
την εκπομπή 2,7εκατ. τόνων CO2  ισοδύναμου. 

Εκτιμούμε ότι το 2021 τέθηκαν τα θεμέλια ώστε η ΕΛΛΑΚΤΩΡ  να επιτελέσει ουσιαστικό ρόλο σε ένα 
περιβάλλον με αυξημένη ζήτηση σε έργα παραχωρήσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυκλικής 
οικονομίας και υποδομών και τη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους μας». 

 
  

 

 

Ι. Βασικά Οικονομικά μεγέθη Ομίλου στο Δ’ Τρίμηνο & στη χρήση 2021.  
Αποτελέσματα Χρήσης. 

 Αύξηση εσόδων 3% έναντι της χρήσης 2020 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν στη χρήση 2021 σε €915,5 εκατ. έναντι 
€892,3 εκατ. το 2020, αυξημένα κατά 2,6%, (ή κατά €23,2 εκατ.). Ο κλάδος Παραχωρήσεων παρουσίασε 
αύξηση εσόδων +€30,9 εκατ. (από €202,4 εκατ. σε €233,3 εκατ.), των ΑΠΕ +€11,8 εκατ. (από €93,9 εκατ. 
σε €105,7 εκατ.), του  Περιβάλλοντος +€13,2 εκατ. (από €101,9 εκατ. σε €115,1 εκατ.), ενώ ο κλάδος της 
Κατασκευής παρουσίασε μειωμένα έσοδα -€36,3 εκατ. (από €499,1 εκατ. σε €462,7 εκατ.), σε σχέση τη 
χρήση 2020. 

 Αύξηση εσόδων 23% έναντι του Δ’ Τριμήνου 2020 

Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ διαμορφώθηκαν στο Δ’  τρίμηνο  ’21 σε €277,8 εκατ. 
έναντι €225,2 εκατ. το Δ΄ τρίμηνο ’20, αυξημένα κατά 23,4%,  (ή κατά €52,6 εκατ.). Στο Δ΄ τρίμηνο ’21 οι 
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κλάδοι δραστηριοποίησης του Ομίλου, Παραχωρήσεις, ΑΠΕ και Ανάπτυξης Ακινήτων, παρουσίασαν 
έσοδα με αύξηση >30%, ο κλάδος του Περιβάλλοντος εμφάνισε επίσης έσοδα αυξημένα κατά 18,5%, 
αλλά και ο κλάδος της Κατασκευής εμφάνισε έσοδα αυξημένα κατά 16,6%, σε σχέση με το Δ΄ τρίμηνο 
’20. 

 Μείωση εξόδων διοίκησης κατά 22% έναντι της χρήσης 2020 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (χωρίς αποσβέσεις) διαμορφώθηκαν σε €54,8 εκατ. το 2021 έναντι 
€70,4 εκατ. στη χρήση 2020, μειωμένα κατά 22% και αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο εξόδων 
διοίκησης των τελευταίων 5 ετών.  

 Αύξηση >100% στο Συγκρίσιμο EBITDA έναντι της χρήσης 2020 
με Συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA στο 21%  

Το Συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε €191,1 εκατ. στη χρήση ’21, έναντι €34,4 εκατ. το  ’20, σημειώνοντας 
αύξηση >100%. Το συγκρίσιμο περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 20,9% σε σχέση με 3,9% κατά το 
2020. Το EBITDA ανήλθε σε €164,9 εκατ. το ’21, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το ’20, σημειώνοντας αύξηση 
>100%, δηλ. +€130,5 εκατ. Το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 18% το  ’21 έναντι περιθωρίου 3,9% το 
’20. 

Το EBITDA για το Δ’ τρίμηνο ’21 ανήλθε σε €59,8 εκατ., σε σύγκριση με -€78,9 εκατ. για το Δ’ τρίμηνο 
’20, σημειώνοντας αύξηση >100%, δηλ. €138,7 εκατ. 

Οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε €111,0 εκατ. το ’21, στα ίδια επίπεδα με το ’20 (€110,7 εκατ.) 

Το EBIT ανήλθε σε κέρδη €53,9 εκατ. στη χρήση ’21 σε σύγκριση με ζημίες €76,3 εκατ. το ’20, αύξηση > 
100%, αλλά και για το Δ΄ τρίμηνο ’21 το EBIT ανήλθε σε κέρδη €31,8 εκατ. έναντι ζημιών €107,1 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση >100%. 

 Κερδοφορία προ φόρων €11,3 εκατ. έναντι ζημιών στο Δ΄ Τρίμηνο 2020 

Τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2021 ήταν ζημιές €28,6 εκατ. έναντι ζημιών €149,7 εκατ. το 
2020 και τα μετά από φόρους ήταν ζημιές €58,4 εκατ. έναντι ζημιών €172,0 εκατ. το 2020.  

Ωστόσο το Δ΄ τρίμηνο ’21 ήταν το δεύτερο συνεχόμενο κερδοφόρο, μετά από 5 ζημιογόνα τρίμηνα, 
παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων €11,3 εκατ., έναντι ζημιών €125,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 
2020. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν ζημιές €2,3 εκατ. έναντι ζημιών €132,1 εκατ. στη χρήση 
2020.  

Ισολογισμός. 

 €470 εκατ. ταμειακά και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

Το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου στις 31.12.2021 διαμορφώθηκε σε €2,8 δισ., στα ίδια περίπου 
επίπεδα με την 31.12.2020. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά ρευστοποιήσιμα στοιχεία ανήλθαν στις 31.12.2021 σε €470,4 εκατ. 
έναντι €405,7 εκατ. στις 31.12.2020.  

Το σύνολο των δανείων, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €426 εκατ.), ανήλθε στις 
31.12.2021 σε €1.035,1 εκατ. έναντι €1.082,4 εκατ. στις 31.12.2020.  

Ο καθαρός δανεισμός, εξαιρουμένου του Μορέα (δάνειο χωρίς αναγωγή €426 εκατ. και καταθέσεις €13 
εκατ.), διαμορφώθηκε σε €578 εκατ. στις 31.12.2021 έναντι €707 εκατ. στις 31.12.2020. 

 Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές €66,7 εκατ. για τη χρήση 2021 

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε θετικό επίπεδο, οι πρώτες θετικές από το 2018, 
στα €66,7 εκατ. έναντι λειτουργικών εκροών ύψους -€23,8 εκατ. το 2020. 

 €286 εκατ. ίδια κεφάλαια μετόχων 
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Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €363 εκατ. στο τέλους Δεκεμβρίου 2021 έναντι €338 
εκατ. στις 31.12.2020, δηλαδή αυξημένα  κατά €25 εκατ., ενώ τα αναλογούντα στους μετόχους της 
πλειοψηφίας σε €285,9 εκατ. την 31.12.2021 έναντι €234,1 εκατ. την 31.12.2020, δηλαδή αυξημένα κατά 
€51,8 εκατ. 

 

II. Επίδοση ανά τομέα δραστηριότητας στο Δ’ Τρίμηνο και στη χρήση 2021.  

Παραχωρήσεις. 

 Αύξηση εσόδων κατά 15% έναντι της χρήσης 2020  

Τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε €233,3 εκατ. 2021, αυξημένα 
κατά 15,3%, έναντι εσόδων €202,4 εκατ. το 2020. Η αύξηση των εσόδων στο 2021 οφείλεται στη 
σταδιακή  ομαλοποίηση της κυκλοφορίας (Αττική Οδός +17% σε σχέση με το ’20, φθάνοντας τα προ 
πανδημίας επίπεδα του 2019), μετά την άμβλυνση των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης που είχαν 
επιβληθεί από την κυβέρνηση λόγω της πανδημίας του COVID-19.   

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε €67,2 εκατ. έναντι €50,4 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του ’20, αυξημένα κατά 33,3%. 

 Αύξηση EBITDA κατά 15% έναντι της χρήσης 2020   

Το EBITDA του κλάδου των Παραχωρήσεων για τη χρήση 2021 ανήλθε σε  €142,8 εκατ. έναντι €124,1 
εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%.  

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε €35,9 εκατ. έναντι €22,9 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 57,1%. 

 Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 32%  και αύξηση κερδών μετά από φόρους 
κατά 54% έναντι της χρήσης 2020   

Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε €40,9 εκατ. έναντι €31,0 εκατ. το 2020 (+32,1%) 
και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν για το 2021 σε €27,9 εκατ. έναντι €18,1 εκατ. το 2020, αυξημένα 
κατά 54,3%.  

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 Αύξηση εσόδων 13% έναντι της χρήσης 2020   

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά τη χρήση 2021 ανήλθε σε €105,7 εκατ. έναντι  €93,9 εκατ. το 
2020 παρουσιάζοντας αύξηση 12,6%, ως αποτέλεσμα της αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος 493ΜW 
και με ενεργειακή απόδοση στα 1.129 GWh .  

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε €33,7 εκατ. έναντι €25,9 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του ’20, αυξημένα κατά 30,3%. 

 Αύξηση EBITDA 15% έναντι της χρήσης 2020   

Το EBITDA του κλάδου ΑΠΕ κατά το 2021 ανήλθε σε €84,4 εκατ. έναντι €73,2 εκατ. το 2020 
παρουσιάζοντας αύξηση 15,3% λόγω αυξημένης εγκαταστημένης ισχύος και μη επηρεαζόμενο από την 
πανδημία του COVID-19. 

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε €27,5 εκατ. έναντι €19,0 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,6%. 

 Αύξηση κερδών προ φόρων και μετά από φόρους 25% έναντι της χρήσης 2020   
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Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2021 σε €47,9 εκατ. έναντι €38,3 εκατ. το 2020, αυξημένα κατά 25% 
και τα κέρδη μετά από φόρους σε €42,3 εκατ. έναντι €33,7 εκατ. το 2020, αυξημένα κατά 25,7%.  

Περιβάλλον. 

 Αύξηση εσόδων 13% έναντι της χρήσης 2020 

Τα έσοδα του Περιβάλλοντος διαμορφώθηκαν στο 2021 σε €115,1 εκατ. έναντι €101,9 εκατ., αυξημένα 
κατά 12,9% σε σχέση με το 2020, λόγω αύξησης του όγκου των εισερχόμενων αποβλήτων, των τιμών 
των ανακτώμενων ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και τις υψηλές τιμές για την ηλεκτρική ενέργεια που 
διατίθεται στην ημερήσια αγορά και αμείβεται με την ΤΕΑ (Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς). 

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 τα έσοδα του κλάδου ανήλθαν σε €31,5 εκατ. έναντι €26,6 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του ’20, αυξημένα κατά 18,5%. 

 Αύξηση >100% του EBITDA, των κερδών προ φόρων και των κερδών μετά από 
φόρους, έναντι της χρήσης 2020 

Το EBITDA ανήλθε σε €16,7 εκατ. το 2021 έναντι €4,2 εκατ. το 2020 (αύξηση >100%). Στο Δ’ τρίμηνο του 
’21 το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε €1,2 εκατ. έναντι ζημιών €5,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2020, παρουσιάζοντας αύξηση >100%. 

Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2021 σε €12,3 εκατ. έναντι ζημιών €1,1 εκατ. 2020 (αύξηση >100%) 
και τα μετά από φόρους σε €7,0 εκατ. έναντι ζημιών €0,3 εκατ. 2020 (αύξηση >100%). 

Κατασκευή. 

 Οργανωτική, λειτουργική και χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση της 
Κατασκευής σε πλήρη εξέλιξη. Αποκατάσταση ανταγωνιστικότητας  

Το 2021 ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε έσοδα €462,7 εκατ., μειωμένα κατά 7,3% έναντι εσόδων 
€499,1 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω μειωμένης κατασκευαστικής δραστηριότητας, με εστίαση του 
Ομίλου γεωγραφικά στην Ελλάδα και στη Ρουμανία.  

Τα έσοδα του κλάδου για το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €145,4 εκατ. έναντι €124,6 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αύξηση 16,6%. 

 Συγκρίσιμο EBITDA -€49 εκατ., βελτιωμένο κατά 69% σε σχέση με τη χρήση 
2020 

Το συγκρίσιμο EBITDA του κλάδου της Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€49,3 εκατ. το  2021 έναντι -
€156,3 εκατ. το 2020 (βελτιωμένο κατά 69%), ενώ συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης ποσού €26,2 
εκατ., συνεπεία αρνητικής έκβασης διαιτησίας για έργο στο Κατάρ, το EBITDA του κλάδου της 
Κατασκευής διαμορφώθηκε σε -€75,4 εκατ. έναντι -€156,3 εκατ. κατά το 2020. 

Στο Δ’ τρίμηνο του ’21 το EBITDA του κλάδου διαμορφώθηκε σε -€5,3 εκατ. έναντι -€113,0 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 95,3%. 

Το 2021 οι ζημιές προ φόρων ήταν €93,7 εκατ. έναντι ζημιών €178,0 εκατ. το 2020 και οι ζημίες μετά 
από φόρους σε €99,0 εκατ. έναντι €182,8 εκατ. το 2020. 

 Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων €2,5 δισ.  

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανήλθε σε €2,5 δισ. Το ανεκτέλεστο 
περιλαμβάνει νέα έργα ύψους €227,5 εκατ., οι συμβάσεις των οποίων έχουν υπογραφεί μετά τις 
31.12.2021 και έργα ύψους €657 εκατ., που έχουν εξασφαλισθεί, οι συμβάσεις των οποίων αναμένεται 
να υπογραφούν. 

Ανάπτυξη Γης και Ακινήτων. 
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 Αύξηση εσόδων 11% έναντι της χρήσης 2020 

Τα έσοδα του τομέα Ανάπτυξης Ακινήτων διαμορφώθηκαν στα €7,6 εκατ. το 2021, στα αυξημένα κατά 
11,2% σε σχέση με το 2020 (€6,8 εκατ.), με τον κλάδο να πιέζεται ακόμα από τις επιπτώσεις του COVID-
19 . Τα έσοδα του κλάδου για το Δ’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε €2,9 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι, αύξηση 71%. 

 Αύξηση EBITDA 45% έναντι της χρήσης 2020   

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε €6,2 εκατ. το 2021 έναντι €4,3 εκατ. το 2020 (+44,5%). Στο Δ’ τρίμηνο 
του ’21 το EBITDA του κλάδου ανήλθε σε €3,6 εκατ. έναντι €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 
2020, παρουσιάζοντας αύξηση >100%. 

Τα κέρδη προ φόρων στη χρήση 2021 ήταν €2,3 εκατ. έναντι κερδών €0,2 εκατ. το 2020 και τα μετά 
από φόρους ανήλθαν σε €2,0 εκατ. έναντι ζημιών €0,3 εκατ. το 2020. 

 

 

Στη δημοσιευθείσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2021, η οποία είναι αναρτημένη στο 
διαδικτυακό τόπο http://ellaktor.com, και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο 
https://ellaktor.com/finances/etisia-oikonomiki-ekthesi/, περιλαμβάνονται επίσης, μεταξύ άλλων, 
και πληροφορίες σχετικά με: 

o Δείκτες ESMA 
o Μη Xρηματοοικονομική Πληροφόρηση 
o Επιπτώσεις της εξάπλωσης COVID-19 και της ενεργειακής κρίσης στα βασικά μεγέθη της 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά με τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των 
κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με δραστηριότητες και παρουσία 
σε 17 χώρες και σχεδόν 5.500 εργαζομένους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €916 εκατ. (2021), 
συνδυάζοντας τα 70 χρόνια εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να δώσει ζωή σε 
έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη, βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον 
κόσμο. Διαθέτοντας σημαντική εξειδίκευση στα πλέον περίπλοκα και απαιτητικά έργα, ο Όμιλος 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην 100η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων 
παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2020, Deloitte – July 2021). Περισσότερα στο 
www.ellaktor.com  


