
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρες Όνομα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Έδρα: Σολωμού 20 Τ.Κ 17456 Άλιμος
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 6801/06/Β/86/8
Κύρια Δραστηριότητα: Εταιρεία Συμμετοχών 1/1/-31/12/07 1/1/-31/12/06
Εποπτεύουσα Αρχή: Δ/νση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Λειτουργικές δραστηριότητες
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 094105288 Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (173.536) (7.436)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος Δ.Σ Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος Αποσβέσεις 224 238
Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ηλίας Κουκούτσης του Κων/νου μέλος Προβλέψεις-Απομειώσεις 173.807 719
Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, μέλος Συναλλαγματικές διαφορές 193 (714)
Ζωή, συζ, Κων/νου Στέγγου, μέλος Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, μέλος Κέρδη /(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0 7
Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, μέλος Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μέλος Κέρδη /(ζημιές) εύλογης αξίας θυγατρικών 0 6.086
Νικόλαος Σταθάκης του Δημητρίου, μέλος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, μέλος Κέρδη /(ζημιές) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων (1.560) 0

Κέρδη /(ζημιές) από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε ευλ.αξία (258) (96)
Ημερ.΄Εγκρ.των Οικον.Καταστ. (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : Κέρδη /(ζημιές) εύλογης αξίας χρημ/κών στοιχείων σε ευλ.αξία μέσω αποτ/των (0) (213)
Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON AE Μεταβολή υποχρέωσης παροχών προσωπικού 8 0
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη & έμφαση για ανέλεγκτες χρήσεις Εσοδα από μερίσματα (19) (1.920)
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.techol.gr Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδ. δραστηριότητας 0 0

Χρεωστικοί τόκοι / Πιστωτικοί τόκοι 498 (202)
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.595 1.073
31/12/2007 31/12/2006 Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 0 (489)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (5.563) (39)
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4.290 4.168 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 (44)
Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 61 100 Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών 85 0
Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 283.717 585.182 Καταβεβλημένοι φόροι (421) (1.705)
               Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 288.068 589.450 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.947) (4.735)
Αποθέματα 0 0 Επενδυτικές δραστηριότητες
Απαιτήσεις από πελάτες 3.316 0 Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών & λοιπών επενδύσεων 0 0
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 303 7.241 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (448) (10)
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 482 1.161 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 11
               Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.101 8.402 Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών ακινήτων 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 292.169 597.852 Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0 0
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη 0 (2.110)

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια 0 5.785
Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 28.000 Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών 0 (9.633)
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 24.148 48.852 Πωλήσεις μετοχών θυγατρικών
               Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 24.148 76.852 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συγγενών (2) (510)
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 5.703 4.215 Μερίσματα εισπραχθέντα 19 1.920
Οφειλές προς προμηθευτές 3.806 698 Πωλήσεις χρημ/κων στοιχείων σε εύλογη αξία μεσω αποτελ. 744 178
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 386 2.398 Μεταβολή συμμετοχών σε κοινοπραξίες 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.230 13.169 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδ.δραστηριότητας 0 0
               Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 12.125 20.480 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 314 (4.369)
              Σύνολο υποχρεώσεων (α) 36.273 97.332 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο 165.625 132.500 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 34.781 0
Καθαρή θέση Mετόχων Εταιρίας 90.271 368.020 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (538) 0
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.169 30.000
              Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 255.896 500.520 Αποπληρωμή δανεισμού (33.681) (20.565)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 292.169 597.852 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) 0 0

Μερίσματα πληρωθέντα (σε μετόχους μητρικής) (2.368) (1.632)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0
Τόκοι πληρωθέντες/εισπραχθέντες (1.374) 12
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.989 7.815

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
1/1/-31/12/07 1/1/-31/12/06 ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (644) (1.289)

Κύκλος εργασιών 4.963 1.327 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.161 2.493
Κόστος πωλήσεων (2.998) (719) Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου (35) (43)
Αποσβέσεις 0 6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 482 1.161
Μικτά κέρδη (ζημιές) 1.965 614
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 194 475
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.857) (1.575)
Αποσβέσεις 224 232 Πρόσθετα στοιχεία
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (77) (9)
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης (1.874) (2.066) 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρημ/κής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

2. Η θυγατρική εταιρεία TOUSA Inc. έκανε αίτηση υπαγωγής στο Κεφάλαιο 11 του Πτωχευτικού Δικαίου της Αμερικής (Chapter 11) 
στις 29/1/2008. Λόγω του γεγονότος αυτού δεν έχει καταστεί δυνατόν μέχρι σήμερα η εν λόγω θυγατρική  να οριστικοποιήσει, να ολοκληρώσει

Αποσβέσεις (224) (238) τον έλεγχο και να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. Συνέπεια αυτού είναι η αδυναμία σύνταξης και δημοσίευσης
των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής. Προς τούτο και η εταιρεία Τεχνική Ολυμπιακη ΑΕ
δημοσιέυει ξεχωριστά τις ατομικές οικονομικές της καταστάσεις.

Έσοδα συμμετοχών και χρεογράφων (170.114) (3.856) 3. Λόγω της αδυναμίας δημοσίευσης ενοποιημένων οικονομικών κταστάσεων, η διαπραγμάτευση της μετοχής της μητρικής εταιρείας
Έσοδα/(έξοδα) χρηματοοικονομικής λειτουργίας (773) (1.013) Τεχνική Ολυμπιακή ΑΕ στο Χρηματιστήριο  Αθηνών είναι σε αναστολή από τις 26/03/2008.
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (173.536) (7.436) 4. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005. 
Μείον φόροι (5) (3.152) 5. Στα αποτελέσματα χρήσης έχει συμπεριληφθεί και η ζημιά από την πλήρη απομείωση της συμμετοχής της εταιρείας στην θυγατρική της
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (173.541) (10.588) TOUSA Inc.,ποσού € 171.100 χιλ. επιπλέον, μετά την διαγραφή του αποθεματικού ποσού 137.011 χιλ.,που είχε σχηματιστεί από την αποτίμηση
Τα καθαρά κέρδη (ζημιές) αναλογούν σε : της συμ/χής της με τρέχουσες χρηματιστηριακές αξίες στις 31/12/06.
Μετόχους της Εταιρίας 0 0 6. Ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε σε εταιρικό επίπεδο για τη περίοδο
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 1/1-31/12/2007 ήταν  10 άτομα ενώ για την περίοδο 1/1-31/12/2006 ήταν 8 άτομα.
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά εκδοθείσα μετοχή σε € (1,21) (0,08) 7. Από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/07 έως 31/12/07, προέκυψαν τα εξής ποσά:

- Πωλήσεις εμπορευμάτων & υπηρεσιών με θυγατρικές στην εταιρεία : € 2.771χιλ.
- Πωλήσεις εμπορευμάτων & υπηρεσιών με συγγενείς στην εταιρεία : € 44χιλ.
- Πωλήσεις εμπορευμάτων & υπηρεσιών με λοιπά συνδεδεμένα μέρη στην εταιρεία : € 3χιλ.
- Τιμολογήσεις έργων με θυγατρικές στην εταιρεία : €  3.074χιλ.
- Τιμολογήσεις έργων με συγγενείς στην εταιρεία : € 1 χιλ.
- Αγορές αγαθών & υπηρεσιών με θυγατρικές στην εταιρεία : € 2.911 χιλ.
- Αγορές αγαθών & υπηρεσιών με λοιπά συνδεδεμένα μέρη στην εταιρεία : € 10 χιλ.

31/12/2007 31/12/2006 - Απαιτήσεις από θυγατρικές στην εταιρεία : € 19.323 χιλ.
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2007 και 1/1/2006 αντίστοιχα) 500.520 736.972 - Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη στην εταιρεία : € 173χιλ.
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 34.781 0 - Υποχρεώσεις προς θυγατρικές στην εταιρεία : € 4.313 χιλ.
Mερίσματα & αμοιβές μελών Δ.Σ. προς έγκριση 0 (2.650) - Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη στην εταιρεία : € 59 χιλ.
Συναλλαγματικές διαφορές 85 0 9. Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 2007 η εταιρεία πραγματοποίησε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή 
Κέρδη / (ζημιές) της περιόδου, μετά από φόρους (173.541) (10.588) μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που  καλύφθηκε πλήρως με την καταβολή συνολικού ποσού 34.781.250 €, 
Επανεκτίμηση χρημ/κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (134.381) (223.214) και την έκδοση 33.125.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 €  εκάστη και τιμή διάθεσης 1,05 € έκαστη.
Επανεκτίμηση παγίων 0 0  Η διαφορά ποσού 1.656.250 € πιστώθηκε στον λογαριασμό "Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο".Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό 

24.586 0

4.249 0

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (538) 0
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων ΑΜΚ 134 0

Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 255.896 500.520

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.  ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Α.Δ.Τ ΑΒ 342754       Α.Δ.Τ.  ΑΒ 342752 Α.Δ.Τ. Σ 332143  Α.Δ.Τ. Σ 576787

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

(2.649) (2.567)

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190, αρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 Δεκεμβρίου 2007
Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "AE Tεχνική Ολυμπιακή" .Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή
διεύθυνση διαδικτύου της(www.techol.gr)όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €

3/6/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(2.425)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(2.329)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

κεφάλαιο της εταιρείας.Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 165.625.000 € και διαιρείται σε 
165.625.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 €.

ΑΛΙΜΟΣ   2  IOYNΙΟΥ  2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων 
προς πώληση

http://www.techol.gr
http://www.techol.gr)

