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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα ππώηος εξαμήνος 2009   
 

 
Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΣΕΥΝΙΚΗ ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ 
απνηειέζκαηα γηα ην πξώην εμάκελν ρξήζεο 2009 πνπ έιεμε ζηηο 30/06/2009 κε 

βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Υ.Α.). 
 

Ο ενοποιημένορ κύκλορ επγαζιών δηακνξθώζεθε θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 
2009 ζε € 47,7 εθαη. έλαληη € 75,4 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 2008, ελώ ν  
θύθινο εξγαζηώλ ζε εηαηξηθό επίπεδν αλήιζε ζε € 934 ρηι. έλαληη € 1,7 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. 
 

Σα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά θέξδε – EBITDA - ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ 2009 
αλήιζαλ ζε θέξδε ύςνπο € 5,1 εθαη. έλαληη € 1,9 εθαη. ην 2008, ζημειώνονηαρ 
ζημανηική αύξηζη, ελώ ηα εηαηξηθά ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα – EBITDA - 

αλήιζαλ ζε θέξδε € 565 ρηι. έλαληη δεκηώλ € 2,5 εθαη. ην πξώην εμάκελν ηνπ 
2008, ζημειώνονηαρ και αςηά ζημανηική βεληίωζη. 

 
Σα ελνπνηεκέλα πξν θόξσλ νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αλήιζαλ ην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2009 ζε δεκηέο € 3,4 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 7,3 εθαη. ην πξώην 
εμάκελν ηνπ 2008, ελώ ηα αληίζηνηρα εηαηξηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 
αλήιζαλ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2009 ζε θέξδε € 1,5 εθαη. έλαληη δεκηώλ ύςνπο 

€ 4,2 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. 
 

Σν ζύλνιν ησλ ιδίων κεθαλαίων ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ 
εμακήλνπ ηνπ 2009 ζε € 448,7 εθαη., έλαληη € 454,8 εθαη. ζηηο 31/12/2008. 
Αληίζηνηρα ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε εηαηξηθό επίπεδν θαηά ηελ 

30/06/2009 αλήιζε ζε € 360,6 εθαη. έλαληη € 356,2 εθαη. ζηηο 31/12/2008. Σν 
ζύλνιν ησλ μη κςκλοθοπούνηων ζηοισείων ενεπγηηικού ηνπ Οκίινπ αλήιζε 

ζηηο 30/06/2009 ζηα € 523,7 εθαη.  
εκεηώλεηαη όηη κεηά από εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο εηαηξείαο ΜΟΥΛΟ από ηηο 
αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΕΥΩΔΕ, ε αξκόδηα επηηξνπή Μεηξώνπ Εξγνιεπηηθώλ 

Επηρεηξήζεσλ (ΜΕΕΠ), απνθάζηζε ηελ θαηάηαμε ηεο εηαηξείαο ΜΟΥΛΟ ζηελ 
αλώηεξε 7ε  ηάμε ηνπ ΜΕΕΠ. 

Η δηνίθεζε ηεο Σερληθήο Οιπκπηαθήο κειεηά όιεο νη δπλαηόηεηεο γηα ηελ 
αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ όισλ ησλ εηαηξεηώλ ηνπ Οκίινπ ηόζν ζηνλ ηνκέα 
ησλ θαηαζθεπώλ όζν θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ. πγθεθξηκέλα κέζσ 

πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ επηδηώθεηαη ε αλάπηπμε θαη επέθηαζε ησλ πσιήζεσλ ζην 
ζπγθξόηεκα ΠΟΡΣΟ ΚΑΡΡΑ, ελώ ζε όηη αθνξά ηε ζπγαηξηθή ΜΟΥΛΟ 

εληείλνληαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάιεςε λέσλ έξγσλ θαζώο θαη ηελ επέθηαζή 
ηεο ζε λέεο ρώξεο πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη. 


