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Οικονομικά Αποτελέσματα τρήσης 2008   

 

 
Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ αλαθνίλωζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα γηα ηε ρξήζε ηνπ 2008 πνπ έιεμε ζηηο 31/12/2008 κε βάζε ηα 
Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Υ.Α.). 
 

O Ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ ηεο ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ  πνπ 
έιεμε ζηηο 31 Δεθεκβξίνπ 2008 από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο αλήιζε 

ζην πνζό ηωλ € 175,64 εθαη. έλαληη € 154,04 εθαη. ηεο πξνεγνύκελεο 
αληίζηνηρεο ρξήζεο 2007, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 14,02%, ελώ ν εηαηξηθόο 
θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε ζην πνζό ηωλ € 6,32 εθαη. έλαληη € 4,96 εθαη. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο, ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 27,41%. 
Σα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα - EBITDA ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 

2008 από ηηο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθώζεθαλ αξλεηηθά θαη 
αλήιζαλ ζην πνζό ηωλ € 7,41 εθαη. έλαληη θεξδώλ € 11,45 εθαη. ηεο ρξήζεο 
2007, ελώ ηα εηαηξηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα -EBITDA δηακνξθώζεθαλ 

θεξδνθόξα θαη αλήιζαλ ζε  € 7,7 εθαη. έλαληη δεκίαο € 0,71 εθαη. ηελ 
πξνεγνύκελε ρξήζε.  

Σα ελνπνηεκέλα απνηειέζκαηα πξν θόξωλ ηεο θιεηόκελεο ρξήζεο 2008 από ηηο 
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο δηακνξθώζεθαλ δεκηνγόλα ζην πνζό ηωλ € 22,78 

εθαη. από € 4,39 εθαη. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2007, ελώ ηα αληίζηνηρα  
εηαηξηθά δηακνξθώζεθαλ θεξδνθόξα θαη αλήιζαλ ζε € 7,40 εθαη. από δεκηέο € 
173,54 εθαη. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Σν ζύλνιν ηωλ Ιδίωλ Κεθαιαίωλ ηνπ Οκίινπ εληζρύζεθε ζηα € 454,76 εθαη. ωο 
απνηέιεζκα ηόζν ηεο επίδξαζεο ηεο κε ελνπνίεζεο ηεο πξώελ ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο TOUSA Inc. όζν θαη ηεο ππεξαμίαο εθηίκεζεο ηωλ ελζώκαηωλ ζηνηρείωλ 
ελεξγεηηθνύ ηνπ Οκίινπ. Αληίζηνηρα ην ζύλνιν ηωλ ηδίωλ θεθαιαίωλ ηεο 
εηαηξείαο εληζρύζεθε ζηα € 356,22 εθαη. έλαληη € 255,90 εθαη. ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2007. 
Σν ζύλνιν ηνπ Παγίνπ Ελεξγεηηθνύ  ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζε  € 529,24 εθαη. 

έλαληη € 351,46 εθαη. ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο 2007 ωο απνηέιεζκα ηόζν ηεο  
νινθιήξωζεο κέξνπο ηωλ επελδπηηθώλ έξγωλ όζν θαη ηεο επαλεθηίκεζεο ηωλ 
παγίωλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 

 
Τπελζπκίδεηαη όηη ηόζν ηα ζηνηρεία ηεο ρξήζεο 2008 όζν θαη απηά ηνπ 2007 δελ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο πξώελ ζπγαηξηθήο TOUSA Inc θαζώο, 
όπωο έρεη ήδε ελεκεξωζεί ην επελδπηηθό θνηλό, ην Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο 
ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. απνθάζηζε από ηηο 2/1/2008 θαη εληεύζελ λα κελ 

πεξηιακβάλεη ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Οκίινπ ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο απηήο.  
 

Η πνιπεηήο παξνπζία ηνπ Οκίινπ, ε επέιηθηε δνκή ηνπ θαη ε αληαγωληζηηθή 
δηάξζξωζε θόζηνπο, έρνπλ ζέζεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο αλαπηπμηαθήο  
πνξείαο πνπ όια απηά ηα ρξόληα έρεη επηηεπρζεί θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ηπρόλ 
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δπζθνιηώλ πνπ πξνθύπηνπλ κέζα ζε απηό ην παγθνζκίωο αξλεηηθό νηθνλνκηθό 
πεξηβάιινλ. Μέζα ζην πιαίζην απηό θύξηνη ππιώλεο ηνπ επηρεηξεζηαθνύ 

ζρεδηαζκνύ ηνπ Οκίινπ απνηεινύλ ε πεξαηηέξω αμηνπνίεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 
ηνπ ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ θαη ε ελίζρπζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

ηνκέα.  
 
 

 
Άλιμος, 31/03/2009 

Από το Γραυείο Τύποσ 
τοσ Ομίλοσ της ΤΕΦΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

 

 


