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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005  

 
Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε γνωστοποιεί, ότι προέβη σε δηµοσίευση των 
Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεών της Α΄εξαµήνου 2005, σε εταιρική και ενοποιηµένη 
βάση, αρχικά στην οικονοµική εφηµερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» της 30/9/2005 και σε επαναδηµοσίευση 
αυτών, στην αυτή ως άνω εφηµερίδα της 1/10/2005. 
Οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο παραπάνω δηµοσιεύσεων(30/9/2005 και 1/10/2005) των 
ως άνω οικ. καταστάσεων, αφορούν: 1ον: σε εταιρική βάση, στους λογαριασµούς: α) Λοιπά 
Στοιχεία Ενεργητικού, β) Καθαρή Θέση Μετόχων, γ) Κέρδη-Ζηµίες µετά από φόρους και δ) 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις και 2ον: σε ενοποιηµένη βάση, στους λογαριασµούς: 
α)Καθαρή Θέση Μετόχων, β) Κέρδη-Ζηµίες µετά από φόρους και γ) Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις.  
Οι διαφοροποιήσεις αυτές προέκυψαν µετά την από 30/9/2005 γνωστοποίηση προς την 
εταιρεία των  κατωτέρω δύο (2) παρατηρήσεων  των ορκωτών ελεγκτών (ERNST & YOUNG 
A.E), δηλαδή µετά από την αρχική δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων, η 
λογιστικοποίηση των οποίων επέφερε την τροποποίηση των εν λόγω καταστάσεων 
Α΄εξαµήνου 2005. Το περιεχόµενο των παρατηρήσεων αυτών έχει ως εξής: 
1η: “Μείωση κατά το ποσό των 1.400.000 ευρώ των εσόδων από συµµετοχές της εταιρείας, 
που αφορούν σε µέρισµα χρήσεως από τη θυγατρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε”. Σηµειώνεται, 
ότι µε τη µεταβολή αυτή διαµορφώνονται µόνον τα αντίστοιχα µεγέθη των οικονοµικών 
καταστάσεων σε εταιρική βάση, καθόσον ουδεµία επίδραση ασκείται εξ’ αυτής στις 
ενοποιηµένες καταστάσεις, λόγω απαλοιφής. 
2η: “Πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις της εταιρείας (δικαστικές απαιτήσεις τρίτων), 
ποσού 225.000 ευρώ.” 
 
Οι µεταβολές επί των αρχικών οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως εξής: 
 

Ι. Οικονοµικές καταστάσεις σε εταιρική βάση 
α) “Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού”: 17.106 χιλ. ευρώ  (δηµοσίευση της 30.9.2005) και 15.812 
χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
β) “Καθαρή θέση µετόχων”: 688.419 χιλ. ευρώ  (δηµοσίευση της 30.9.2005) και 686.794 χιλ. 
ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
γ) “Κέρδη-ζηµίες µετά από φόρους”: -7.976 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 30.9.2005) και -9.602 
χιλ. ευρώ  (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
δ) “Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις”: 170.429 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 30.9.2005) και 
170.655 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 

ΙΙ. Οικονοµικές καταστάσεις σε ενοποιηµένη βάση 
α) “Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις”: 756.442 χιλ. ευρώ  (δηµοσίευση της 30.9.2005) και 
756.668 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
β) “Κέρδη-ζηµίες µετά από φόρους”: 27.774 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 30.9.2005) και  
27.547 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
γ) “ Καθαρή θέση µετόχων ”: 620.459 χιλ. ευρώ (δηµοσίευση της 30.9.2005) και 620.234 χιλ. 
ευρώ (δηµοσίευση της 1.10.2005). 
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