
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος Δ.Σ Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:                                  www.techol.gr Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γεν. Δ/ντής Ηλίας Κουκούτσης του Κων/νου μέλος

Ημερ.΄Εγκρ.των Ετήσιων Οικον.Καταστ.: 19.09.2008 Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, μέλος

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :                                    ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Α.Μ.ΣΟΕΛ. 15791) Ζωή, συζ, Κων/νου Στέγγου, μέλος Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, μέλος

Ελεγκτική εταιρία :                                                    GRANT THORNTON(Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127) Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, μέλος Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου :                                          Δεν απαιτείται Νικόλαος Σταθάκης του Δημητρίου, μέλος Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του Δημητρίου, μέλος

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡEΙΑ

31/3/2008 31/12/2007 31/3/2008 31/12/2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 312.882 314.695 4.250 4.290

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.371 14.441 46 61 32.143 10 32.153 23.699 459.168 482.867

Επενδύσεις σε ακίνητα 15.059 15.059 3.934 3.934 76 (95) (19) (2.486) 64.078 61.592

Επενδύσεις και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.260 7.269 277.128 279.783

               Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 349.572 351.464 285.358 288.068

Αποθέματα 9.452 7.789 0 0 (5.100) (113) (5.213) (6.104) (67.879) (73.983)

Απαιτήσεις από πελάτες 29.655 26.052 3.320 3.315 (599) 0 (599) (802) 21.170 20.368

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 100.751 97.722 398 304 Αποτέλεσμα από  εκποίηση της Διακοπείσας Δραστηριότητας 0 395.686 395.686 0 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.724 17.678 488 482 (5.699) 395.573 389.874 (6.906) (46.709) (53.615)

               Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 145.582 149.241 4.206 4.101 Κατανέμονται σε :

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 1.093.564 Μετόχους της Εταιρίας 389.722 (34.363)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 495.154 1.594.269 289.564 292.169 Μετόχους Μειοψηφίας 152 (19.252)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € /μετοχή)  (0,0353) 2,3884 2,3530 0,0932  (0,3525)  (0,2593)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 10.125 10.365 0 0

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 83.109 83.003 24.178 24.148

               Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 93.234 93.368 24.178 24.148

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 44.528 49.685 8.103 5.703

Οφειλές προς προμηθευτές 50.697 49.030 4.164 3.806

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.307 4.181 281 386

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 19.409 14.560 8.020 2.230

               Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 117.941 117.456 20.568 12.125

              Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 211.175 210.824 44.746 36.273

0 1.489.250 285 0 285 300 0 300

Μετοχικό Κεφάλαιο 165.625 165.625 165.625 165.625 (111) 0 (111) 241 0 241

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 74.756 (314.902) 79.193 90.271

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (α) 240.381 (149.277) 244.818 255.896

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 43.598 43.472 0 0 (4.361) 0 (4.361) (295) 0 (295)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)=(α)+(β) 283.979 (105.805) 244.818 255.896 (28) 0 (28) 1 0 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 495.154 1.594.269 289.564 292.169 (4.389) 0 (4.389) (294) 0 (294)

Κατανέμονται σε :

Μετόχους της Εταιρίας (4.389) (294)

Μετόχους Μειοψηφίας 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € /μετοχή) 0,0265 0,0000 0,0265 0,0022 0,0000 0,0022

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 31/3/2008 31/3/2007 31/3/2008 31/3/2007

(105.805) 732.548 255.896 500.520

389.874 (53.615) (4.389) (294)

(90) (4.406) 38 0

0 0 (6.727) (184.325)

0 0 0 66.001

0 (1) 0 0

283.979 674.526 244.818 381.902 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007 1/1-31/03/2008 1/1-31/03/2007

Λειτουργικές δραστηριότητες

1.Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο,καθώςκαι η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις Ενοποιημένες Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (5.100) (6.104) (4.361) (295)

   Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1/1-31/3/2008 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.1 της τριμηνιαίας Οικονομικής έκθεσης. Κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες 395.573 (67.879) 0 0

2.Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 8.5 της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Σύνολο κερδών 390.473 (73.983) (4.361) (295)

3.Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά την προηγούμενη χρήση 2007. Πλέον / μείον προσαρμογές για:

4.Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη ή άλλου τύπου δεσμέυσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου . Αποσβέσεις 3.451 2.882 55 56

5. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου από δικαστικές διεκδικήσεις περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 8.4 της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Προβλέψεις - Απομειώσεις 33 218 1.772 2

6. Οι συναλλαγές της περιόδου 1/1/-31/3/2008 και τα υπόλοιπα την 31/3/2008 με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα Κέρδη /(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές (471) (29) 58 2

και αναλυτικότερα στις σημειώσεις χχ της ετήσιας οικονομικής έκθεσης Κέρδη /(ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων 0 0 0 0

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία Κέρδη /(ζημιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων 0 (53) 0 0

- Έσοδα 18 370 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας. (492) (333) (90)

- Έξοδα 24 270 Αποτέλεσμα από διακοπείσες (395.686) 67.655

-Απαιτήσεις 7.990 23.656 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.277 1.125 62 556

-Υποχρεώσεις 3.155 8.515 Έσοδα από μερίσματα (3) 0 0 0

- Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 0 Έσοδα τόκων (84) (9) (261) (207)

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 89 17 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.663) (19) 0 0

-Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 3.369 3.334 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (25.522) (11.434) (26) 372

7.Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 1.293 άτομα ενώ για την  αντίστοιχη περίοδο του 2007 σε 1.267, (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 26.256 1.518 6.109 (611)

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία ανερχόταν σε  10 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 σε 10. Καταβεβλημένοι φόροι (890) (535) (105) (140)

8 Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους €  800 χιλ. για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. Οι λοιπές προβλέψεις ανέρχονται σωρευτικά σε € 1.788 χιλ. για τον Όμιλο. Συναλλαγματικές διαφορές 474 25 38 0

9. 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 Λειτουργικές ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 (5.329) 0 0

αυτού δεν είχε καταστεί δυνατόν η εν λόγω θυγατρική  να ολοκληρώσει τον έλεγχο και να δημοσιεύσει τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών δημοσίευσης. Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (2.847) (18.301) 3.341 (355)

Συνέπεια αυτού ήταν η αδυναμία σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Επενδυτικές δραστηριότητες

Για τον λόγο αυτό με την απο 26/3/2008 απόφαση του Χ.Α.,  μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, απεφασίσθη η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της  Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.636) (4.134) 0 (6)

Εταιρείας λόγω αδυναμίας δημοσίευσης των ετησίων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2007, σύμφωνα και με την από 24/3/2008 σχετική ανακοίνωση της Εταιρείας. Ιδιοπαραγώγη ενσώματων παγίων (97) 0 0 0

Η προαναφερόμενη αναστολή διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας συνεχίζεται ως σήμερα. Δάνεια χορηγηθέντα 0 0 (5.660) 0

10.Η διοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ AE αποφάσισε ότι από 2/1/2008 παύει πλέον να ενοποιεί την θυγατρική TOUSA Inc. Ο λογιστικός χειρισμός για την μη ενοποίηση της πρώην Θυγατρικής TOUSA Inc. Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 873 0 0

περιγράφεταθ αναλυτικά στην σημείωση 9.15  της τριμηνιαίας οικονομικής έκθεσης. Μερίσματα εισπραχθέντα 3 0 0 0

11.  Στις 15/2/2008 και 29/2/2008 η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. χορήγησε τα ποσά € 1.700.000,00 και € 3.960.000,00 στις θυγατρικές της εταιρείες Village Inn Πόρτο Καρράς ΑΕ και Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 0 850 0 0

 Κτήμα Πόρτο Καρράς ΑΕ με τη μορφή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων, που είχαν αποφασισθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών της 29/6/2006 και 30/06/2005 αντίστοιχα. Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 3.133 0 0 0

12.Η Εταιρεία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΚΥΠΡΟΣ LTD» στις 8/8/2008 προχώρησε στην μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ στην εταιρεία PILSBY LTD έναντι συνολικού τιμήματος Επενδυτικές ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 (23.640) 0 0

€ 3.000.000, ενώ βάση της συμφωνίας προβλέπεται και πρόσθετο τίμημα ποσού €2.625.000, εφόσον αρθεί η αμφισβήτηση για το κύρος των διοικητικών αδειών που αφορούν στο αιολικό πάρκο Λακωνίας. Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.597) (26.051) (5.660) (6)

13.Με  απόφαση του Δ.Σ. της  εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ της 7/7/2008 αποφασίσθηκε η πώληση 4.307.194 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας LAMDA TechnOL Flisvos έναντι Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 του ποσού των    €   6.583.333,08 . Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε στις 11/7/2008. Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 5.497 10.984 3.402 0

14.Με  απόφαση του Δ.Σ. της  εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.  της 7/7/2008 αποφασίσθηκε η πώληση 861.439 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας  LAMDA TechnOL Flisvos έναντι του Αποπληρωμή δανεισμού (10.662) (198) (1.002) 0

 ποσού των    €   1.316.666,92 . Η μεταβίβαση των μετοχών έγινε στις 11/7/2008. Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (261) (529) 0 0

15.Με  απόφαση του Δ.Σ. της  εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. της 7.1.2008,  απεφασίσθη η διακοπή της λειτουργίας του συνόλου των μονάδων του βιομηχανικού κλάδου (παραγωγής και εμπορίας έτοι- Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής 0 0 0 (1)

μου σκυροδέματος) στις περιοχές Πατρών και Ηγουμενίτσας, καθώς και το υποκατάστημα της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ στις Η.Π.Α . Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων (1.062) (439) (53) (82)

16.Με την από 24/7/2008 Β’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., αποφασίσθηκαν α) Η έναρξη των διαδικασιών απόσχισης του Κατασκευαστικού Χρηματοδοτικές ροές από Διακοπείσες Δραστηριότητες 0 8.635 0 0

κλάδου της (ήτοι του κλάδου των δημοσίων και ιδιωτικών έργων) για την εν συνεχεία εισφορά του κλάδου αυτού στη εταιρεία «ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε.», θυγατρική εταιρεία του Ομίλου της «ΤΕΧΝΙΚΗ Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (6.488) 18.453 2.347 (83)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920, β) Η εντός διετίας παροχή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς, ολικά ή τμηματικά, έως Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

επτά εκατομμυρίων (7.000.000) μετοχών, ήτοι ποσοστού 9,535% του συνολικού υφιστάμενου αριθμού μετοχών της εταιρείας (73.410.192), στα μέλη του Δ.Σ. και τα στελέχη της εταιρείας, καθώς ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (11.932) (25.899) 28 (444)

και σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 17.678 65.515 482 1.161

17. Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ  ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.  έγινε διάθεση δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (stock Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου (22) (27) (22) 0

options) στον Πρόεδρο του Δ.Σ συνολικού αριθμού μετοχών 3.270.000 με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία της μετοχής ενενήντα λεπτά (0,90) , ήτοι ποσού 2.943.088 ευρώ και στη συνέχεια  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.724 39.589 488 717

πιστοποιήθηκε η καταβολή του ως άνω ποσού την 1η Ιουλίου 2008 από το Δ.Σ και επομένως το μτχ. κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 32.373.000 ευρώ και διαιρείται σε 35.970.000  

κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή 0,90 ευρώ η κάθε μία. 

18.Το Δ.Σ. της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. στις 31/7/2008 όρισε την 31η Ιουλίου ως ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης των κλάδων εκμετάλλευσης 

ξενοδοχειακών τουριστικών επιχειρήσεων και οικιστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 και του Κ.Ν 2190/1920 και την εν συνεχεία εισφορά των κλάδων

αυτών στην εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.

19.Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  Α.Ε. έγινε διάθεση δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών (stock options) στον Πρόεδρο  

του Δ.Σ συνολικού αριθμού μετοχών 1.324.000 με τιμή διάθεσης στην ονομαστική αξία της μετοχής τρία ευρώ (3,00) , ήτοι ποσού 3.972.000 ευρώ και στη συνέχεια πιστοποιήθηκε η καταβολή  

του ως άνω ποσού την 1η Ιουλίου 2008 από το Δ.Σ και επομένως το μτχ. κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 43.692.000 ευρώ και διαιρείται σε 14.564.000  ΑΛΙΜΟΣ  19  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2009

κοινές ονομαστικές μετοχές με τιμή 3,00 ευρώ η κάθε μία. 

20.Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. της 23/7/2008 και σε εκτέλεση ληφθεισών αποφάσεων προγενεστέρων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, χορηγήθηκαν αμοιβές Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

 στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 2.350.000).

21.Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. της 23/7/2008 και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/6/2008, χορηγήθηκαν 

αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000).   

22.Με απόφαση του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. της 24/7/2008 και σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 05/6/2008, ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ

χορηγήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ύψους ενός εκατομμυρίου είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 1.025.000). Α.Δ.Τ ΑΒ 342754       Α.Δ.Τ.  ΑΒ 342752

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

               ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

                      Α.Δ.Τ. Σ332143
 

Κέρδη / (ζημιές) χρήσης, μετά από φόρους(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

Συναλλαγματικές διαφορές

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (1/1/2008 και 1/1/2007 αντίστοιχα)

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Κύκλος εργασιών

1/1-31/3/2008

Σύνολο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

1/1-31/3/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/3/2008

0 39

Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

(4.922)

(2.244)

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

(1.369)

(4.293) (113)

(2.708)

1/1-31/3/2007

Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών
(2.653) 95

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε χιλιάδες €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6801/06/Β/86/08
ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ

                                                                         ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

                                                                                 (σύμφωνα με την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

   Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες,που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." και του Ομίλου της.Συνιστούμε, επομένως στον 
  άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.

Μείον Φόροι

(4.406)

Σύνολο

Μείον Φόροι

Κύκλος εργασιών

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

Μικτά κέρδη (ζημιές)

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

Κέρδη/(ζημίες)προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

                        Α.Δ.Τ. Σ 576787

ΣύνολοΣυνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

0 (2.708) 39

Μικτά κέρδη (ζημιές)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους 

(70.316)(65.394)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
προοριζόμενα για πώληση

Αναβαλλόμενος φόρος αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση

Λοιπές προσαρμογές

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης(31/03/2008 & 31/03/2007 αντίστοιχα)

Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους 

              ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων

http://www.techol.gr

