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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα εννεαμήνοσ 2009   

 
Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΤΕΦΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ αλαθνίλσζε ηα νηθνλνκηθά ηνπ 

απνηειέζκαηα γηα ην ελλεάκελν ρξήζεο 2009 πνπ έιεμε ζηηο 30/09/2009 κε 
βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Δ.Π.Φ.Α.). 
 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργαζιών αλήιζε ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 ζε € 79,9 
εθαη. έλαληη € 134,8 εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2008, ελώ ν  θύθινο εξγαζηώλ ζε 

εηαηξηθό επίπεδν αλήιζε ζε € 1,4 εθαη. έλαληη € 5 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 
πέξπζη. 
Σε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο ν Όκηινο ζεκείσζε ζημανηική ενίζτσζη 

κε ηα ελνπνηεκέλα ιεηηνπξγηθά θέξδε – EBITDA - ηνπ ελλεακήλνπ 2009 λα 
αλέξρνληαη ζε θέξδε ύςνπο € 13,8 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 15,2 εθαη. ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη. Σε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο ηα ιεηηνπξγηθά 
απνηειέζκαηα – EBITDA - αλήιζαλ ζε θέξδε € 91 ρηι. έλαληη δεκηώλ € 758 
εθαη. ην ελλεάκελν ηνπ 2008, ζημειώνονηας και ασηά ζημανηική βεληίωζη. 

Τα ενοποιημένα προ θόρων οικονομικά αποηελέζμαηα αλήιζαλ ην 
ελλεάκελν ηνπ 2009 ζε θέξδε € 2,3 εθαη. έλαληη δεκηώλ € 24,0 εθαη. ην 

ελλεάκελν ηνπ 2008, ελώ ηα αληίζηνηρα εηαηξηθά απνηειέζκαηα πξν θόξσλ 
αλήιζαλ ην ελλεάκελν ηνπ 2009 ζε θέξδε € 540 ρηι. έλαληη θεξδώλ ύςνπο € 

527 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν πέξπζη.  
Τν ζύλνιν ησλ ιδίων κεθαλαίων ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζην ηέινο ηνπ 
ελλεακήλνπ 2009 ζε € 453,9 εθαη., έλαληη € 454,8 εθαη. ζηηο 31/12/2008. 

Αληίζηνηρα ην ζύλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε εηαηξηθό επίπεδν θαηά ηελ 
30/09/2009 αλήιζε ζε € 360,6 εθαη. έλαληη € 356,2 εθαη. ζηηο 31/12/2008. Τν 

ζύλνιν ησλ μη κσκλοθορούνηων ζηοιτείων ενεργηηικού ηνπ Οκίινπ αλήιζε 
ζηηο 30/09/2009 ζηα € 521 εθαη.  
Η ζπλερηδόκελε νηθνλνκηθή θξίζε εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Οκίινπ, δεδνκέλνπ όηη νη δύν θύξην θιάδνη (θαηαζθεπώλ θαη ηνπξηζκνύ) πνπ 
δξαζηεξηνπνηνύληαη νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, έρνπλ πιεγεί πεξηζζόηεξν από 

άιινπο θιάδνπο. Παξάιιεια όκσο ε ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ, 
απόξξνηα ηεο απνδνηηθόηεξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ είρε σο απνηέιεζκα ηε 
βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο απηνύ. Σην πιαίζην απηό ε Δηνίθεζε ηεο Τερληθήο 

Οιπκπηαθήο εληείλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηνπ 
ηνπξηζκνύ ελώ παξάιιεια γίλνληαη ελέξγεηεο θαη γηα ηελ αλάιεςε λέσλ 

θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. 
 
 

Από ηο Γραθείο Τύποσ 
ηοσ Ομίλοσ ηης ΤΕΦΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  

 


