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Οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2016
Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του
αποτελέσματα για τη χρήση 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
Το 2016, οι εξελίξεις στην Ελληνική Oικονομία οδήγησαν σε περαιτέρω
συρρίκνωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας, επηρεάζοντας αρνητικά και
τον κλάδο των κατασκευαστικών έργων.
Σε μια τέτοια οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στην
ανάπτυξη του τουριστικού, ξενοδοχειακού κλάδου, υλοποιώντας σημαντικές
επενδύσεις,
προκειμένου να αντισταθμίσει τις μεγάλες απώλειες από τον
κατασκευαστικό κλάδο και με σκοπό την δημιουργία θετικών ταμειακών ροών
,όπως απεικονίζεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Για την
τρέχουσα χρήση ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθεια για την περαιτέρω
ανάπτυξη του τουριστικού/ ξενοδοχειακού κλάδου αφενός μέσω επενδύσεων και
συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και αφετέρου μέσω
διεύρυνσης του πλαισίου αγοραστικής πλατφόρμας την οποία έχει αναπτύξει με
στόχο την αύξηση των πωλήσεων.
Σε επίπεδο ομίλου:
α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 2016 σε € 28,92 εκατ. έναντι € 42,11
εκατ. την χρήση 2015 μειωμένος κατά 31,00%.
β)Τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν για τη χρήση 2016 σε ζημιές € 2,43 εκατ.,
έναντι ζημιών € 8,19 εκατ. της χρήσης 2015 σημειώνοντας μείωση των ζημιών
κατά 70,33%.
γ)Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν
κερδοφόρα στα €3,43 εκατ. έναντι €1,84 εκατ. την χρήση 2015 σημειώνοντας
αύξηση κατά 86,41%.Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην μείωση των
λειτουργικών δαπανών σε όλους τους τομείς .
δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν για την χρήση 2016 σε ζημιές €
8,65 εκατ χιλ. έναντι ζημιών € 13,37 εκατ. τη χρήση 2015.
ε) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στη χρήση 2016 σε €
295,45 εκατ. έναντι € 303,10 εκατ. στο τέλος του 2015.

Σε επίπεδο εταιρείας:
α) Ο κύκλος εργασιών ανήλθε τη χρήση 2016 σε € 0,65 εκατ.όπως και στην
αντίστοιχη περίοδο του 2015 εξαιρώντας το ποσό των € 2,1 εκατ.του
κατασκευαστικού κλάδου που αποσχίσθηκε.
β)Τα μικτά αποτελέσματα για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα σε €
0,21 εκατ., έναντι € ζημιών 0,34 εκατ. της χρήσης 2015.
γ)Τα λειτουργικά αποτελέσματα– EBITDA - για τη χρήση 2016
διαμορφώθηκαν ζημιογόνα και ανήλθαν σε € 0,86 εκατ. έναντι ζημιών €2,03
εκατ. την χρήση 2015.
δ) Τα αποτελέσματα προ φόρων για τη χρήση 2016 ανήλθαν σε ζημιές 9,90
εκατ. έναντι ζημιών €2,56 εκατ. την χρήση 2015.

