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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ (1/1/2002 - 30/06/2002)
Π.∆.360/85    (ΠΟΣΑ ΣΕ EURO)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2002 30/06/2001 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 30/06/2002 30/06/2001
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ  ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠ.ΑΞΙΑ Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ποσά σε euro Ποσά σε euro

I. Μετοχικό Κεφάλαιο
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 5.608.919,22 2.423.930,57 3.184.988,65 4.489.613,88 1.554.014,58 2.935.599,30
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(125.000.000 µετοχές αξίας 1 ευρώ  εκάστη)
1. Καταβεβληµένο 125.000.000,00 125.000.000,00

II. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 18.183.494,74 10.362.990,74 7.820.504,00 18.250.995,07 8.764.708,21 9.486.286,86
III. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες απαιτήσεις 361.392.964,62 416.425.796,01 ΙI. ∆ιαφορά απο έκδοση µετοχών υπερ το αρτιο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓII+ΓIII) 369.213.468,62 425.912.082,87 1. Καταβεβληµένη διαφορά υπερ το άρτιο 252.127.430,99 252.127.430,99
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέµατα 1.102.436,20 1.791.393,46 ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια 28.346.502,66 29.030.209,53
II. Απαιτήσεις V.Αποτελέσµατα
1. Πελάτες 7.891.061,31 3.014.442,21 1.Αποτέλεσµα προηγ. Χρήσεων 114.927,93 232.685,80
   Λοιπές απαιτήσεις 24.569.588,26 21.501.019,45 2.Αποτέλεσµα περιόδου 3.877.053,72 4.774.378,15
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (∆ΙΙ) 32.460.649,57 24.515.461,66 3.991.981,65 5.007.063,95
III. Χρεόγραφα 1.922.991,58 2.104.095,91
IV. ∆ιαθέσιµα ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
1. Ταµείο 7.963,99 111.268,61 (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+V) 409.465.915,30 411.164.704,47
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 4.127.687,25 3.839.955,75
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ(∆IV) 4.135.651,24 3.951.224,36 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 14.016,01 14.016,01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV) 39.621.728,59 32.362.175,39

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 10.858,40 44.375.432,13

 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 21.188.531,40 12.833.433,07 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 23.717.927,55 18.489.138,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ) 23.728.785,95 62.864.570,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε) 433.208.717,26 474.043.290,63 ∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 49.975.873,76 37.928.481,87 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆) 433.208.717,26 474.043.290,63

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 49.975.873,76 37.928.481,87

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠO 01/01/2002 ΕΩΣ 30/06/2002
30/06/2002 30/06/2001 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά σε euro Ποσά σε euro 1. Οι επενδύσεις σε πάγια του Α Εξάµηνο 2002ανήλθαν εις το ποσό 130 χιλ.ευρώ περίπου
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2. Το απασχολούµενο προσωπικό (µέσος όρος) κατά το Α Εξαµήνου 2002 ήταν 300 άτοµα.    
            - Εταιριας 116.466.002,44 116.466.002,44 132.742.317,02 132.742.317,02 3. Εµπράγµατα βάρη επι παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν.
           - Κοινοπραξιων 1.591.972,53 2.880.784,99 4. Στο κονδύλι του Ενεργητικού ∆ΙΙ '' Απαιτήσεις'' 

118.057.974,97 116.466.002,44 135.623.102,01 132.742.317,02 εµπεριέχονται απαιτήσεις:α) Επίδικες 30.318,53 ευρώ, β) Από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων Eταιρείας 111.307.268,02 129.418.674,65 υπερ της εταιρίας και κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ύψους 10.399.653,49 ευρώ
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως 5.158.734,42 3.323.642,37 5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στην χρήση 2000 βάσει του Ν.2065/1992
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 69.273,74 21.182,82 6.Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά και για την χρήση 1998.
ΣΥΝΟΛΟ 5.228.008,16 3.344.825,19 7.Η αναλυση του Κυκλου Εργασιων κατα κατηγορια οικονοµικης δραστηριοτητας συµφωνα µε
ΜΕΙΟΝ:1.Eξοδα διοικητικής λειτουργίας 837.771,04 762.352,92 την ταξινοµηση των κλαδων οικονοµικης δραστηριοτητας του ΣΤΑΚΟ∆ 91 (ποσα σε χιλιάδες ευρώ)
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλευσεως 4.390.237,12 2.582.472,27 στην περιοδο 1/1/2002 - 30/06/2002 ειναι:
ΠΛΕΟΝ:               Κωδικος κλαδου                                  Εταιρειας        Κοινοπραξιων      Συνολο
               1. Eσοδα συµµετοxών 803.905,53 1.122.988,97 4521   Εργα πολιτικού µηχανικού                            116.083,50                         1.591,97                117.675,4
               2. Εσοδα χρεογράφων 34.843,58 1.314.302,12 4524   Κατ/ευή υδραυλ.και λιµ.έργων                            

4550 Ενοικ.εξοπλ.κατασκευών                                        11,47                                                               11,4
5134 Εµπορικός κλάδος                                                 271,03                                                             271,0
7414 Παροχή επιχ/κών,διαχ/κών συµβουλών                100,00                                                             100,0

               3. Κέρδη πώλησης συµµ. & χρεογράφων 321.633,10 148.736,14            Συνολο                                                         416.466,00                          1591,97               118.057,9
               4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 20.240,05 1.180.622,26 58.453,85 2.644.481,08 8. Με την από 29/1/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων αυξήθηκε

5.226.953,35 η ονοµαστική αξία των µετοχών σε 340,75 δρχ/µετοχή ή 1 ΕΥΡΩ µε ισόποση κεφαλαιοποίηση
ΜΕΙΟΝ: τµήµατος του λογαριασµού "∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο"
               2. Εξοδα και ζηµιες συµµετοχων & χρεωγραφων 1.050.124,37 50.305,77 9. Η τελευταία αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών από τους
               3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 208.956,68 1.259.081,05 -78.458,79 88.474,86 138.780,63 µετόχους της, συνολικού ύψους 110.812.163.000 δρχ.(325.200.771.83 ευρώ), πραγµατοποιήθηκε 

4.311.778,33 5.088.172,72 σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις της από 21/10/1999 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και διενεργήθηκε κατά την περίοδο 21/1- 1/3/2000. Η ολοσχερής καταβολή από τους µετόχους του
              1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 524.077,27 93.355,94 παραπάνω ποσού της αύξησης αυτής των κεφαλαίων της εταιρείας, πιστοποιήθηκε µε την υπ
              2. Εκτακτα κέρδη 86.350,13 αριθµ. 762/7.3.2000 πράξη του ∆.Σ. της εταιρείας. Από την αύξηση αυτή προέκυψαν
              3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 12.031,97 622.459,37 10.020,02 103.375,96 110.812.163 νέες µετοχές (ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ.), οι οποίες εισήλθαν προς

5.191.548,68 διαπραγµάτευση στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α. την 4η Απριλίου 2000. Οι δαπάνες έκδοσης
ΜΕΙΟΝ: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 608.128,35 της ως άνω αύξησης ανήλθαν στο ποσό των 500 εκατ. ∆ρχ.(1.467.351,43 ευρώ) Η χρήση των αντληθέντων
            2α.Εκτακτες ζηµιές 21.157,27
             3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 629.285,62 -6.826,25 καφαλαίων από την αύξηση αυτή ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του 4ου τριµήνου του έτους 2000
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) 4.304.952,08 5.191.548,68 και η σχετική έκθεση της πλήρους διάθεσης αυτών δηµοσιεύθηκε στα φύλλα των εφηµερίδων 
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1.346.397,69 1.477.771,54 "ΕΞΠΡΕΣ" και "Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" της 28/2/2001. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
               Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος 918.499,33 427.898,36 1.060.601,01 417.170,53  των Μετόχων της 29/1/2001 επικυρώθηκαν και εγκρίθηκαν οι πράξεις µερικής τροποποίησης

3.877.053,72 4.774.378,15  του προορισµού και του τρόπου διάθεσης των κονδυλίων των αντληθέντων κεφαλαίων από την 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ  παραπάνω αύξηση, η σχετική δε τροποποποιητική κατατάσταση δηµοσιεύτηκε στα φύλλα 

των αυτών ως άνω εφηµερίδων της 3/2/2001.
10.Με βάση την λογιστική κατάσταση της 31.1.2002 αποφασίσθηκε η απόσχιση του κλάδου Τεχνικών
Εργων και εισφορά του στη θυγατρική εταιρεία  ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ.Η απόσχιση αυτή η οποία εγκρίθηκε 
από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών τελεί υπό την αίρεση  έγκρισης αυτών από τις αρµόδιες αρχές.

ΑΛΙΜΟΣ, 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2002
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ           Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ            ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                    ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α.∆.Τ Λ 353616/79 Α.∆.Τ. Λ 353230/78                        Α.∆.Τ. Σ.332143            Α.∆.Τ. Ξ 289748

                                                                                                                                                                                                             

                                                        ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
                                                               Προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 360/1985, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 90 του Ν. 2533/1997, εφαρµόζοντας, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων της ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, για να 
διαπιστώσουµε ότι η ανωτέρω Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση της Τεχνικής Ολυµπιακής A.E. που καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2002 δεν περιέχει ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας, καθώς και τα αποτελέσµατα που 

εµφανίζονται σε αυτή.  Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού λάβαµε και γνώση του λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της Εταιρείας.
Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε.  Η Εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την αντίστοιχη προηγούµενη περίοδο και το κόστος 

κατασκευής των τεχνικών έργων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους.  Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων εφαρµόζει τη µέθοδο της τµηµατικής περατώσεως των έργων.
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:

1. Στις «Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 90 647 χιλιάδες περίπου που αφορά την αξία κτήσης µετοχών ανώνυµης, µη εισηγµένης, εταιρείας.  Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παράγραφος (βγ) του Κ.Ν 2190/1920, η αξία των συµµετοχών αυτών θα έπρεπε να µειωθεί στη εσωτερική λογιστική αξία
η οποία είναι µικρότερη κατά Ευρώ 54 922 χιλιάδες περίπου.  Κατά τη γνώµη µας, εάν η Εταιρεία εµφάνιζε τις συµµετοχές αυτές στη µειωµένη αξία, τότε δεν θα παρουσίαζε ακριβοδίκαια την οικονοµική της κατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 42 (α), παράγραφος 3, του Κ.Ν. 2190/1920 επειδή οι υπεραξίες των εταιρειών αυτών 

υπερκαλύπτουν το παραπάνω ποσό της διαφοράς.  Επίσης, περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ  37 995 χιλιάδες περίπου που αφορά την αξία κτήσης µετοχών δύο ανώνυµων εταιρειών εισηγµένων  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και που η τρέχουσα αξία τους η οποία αποτιµήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 κατά την 30 
Ιουνίου 2002  είναι µικρότερη κατά Ευρώ 10 039 χιλιάδες περίπου.  Κατά συνέπεια, οι Συµµετοχές και Άλλες Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις και το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εµφανίζονται αυξηµένα κατά Ευρώ 10 039 χιλιάδες περίπου, αντίστοιχα, το οποίο κατά κύριο λόγο, αφορά προηγούµενες χρήσεις.

2. Στις «Λοιπές Απαιτήσεις» περιλαµβάνεται ποσό Ευρώ 29 432 χιλιάδες περίπου που αφορά προβλέψεις εκτελεσθέντων αλλά µη πιστοποιηθέντων έργων, ενώ το αντίστοιχο ποσό της προηγούµενης περιόδου ανερχόταν σε Ευρώ 21 114 χιλιάδες περίπου.  Από το ποσό αυτό, µόνο Ευρώ 25 095 χιλιάδες περίπου βασίζεται σε επιµετρήσεις 
µηχανικών της Εταιρείας. Η πρόβλεψη θα οριστικοποιηθεί και τιµολογηθεί µε τις πιστοποιήσεις των µηχανικών των πελατών της Εταιρείας.  Επίσης, συµπεριλαµβάνεται, ποσό Ευρώ 9 541 χιλιάδες περίπου το οποίο η Εταιρεία διεκδικεί από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  Οι υποθέσεις αυτές, µε εξαίρεση ποσού Ευρώ 1 971 χιλιάδων περίπου 
που επιδικάστηκε προς όφελος της Εταιρείας και εισπράχθηκε µετά την 30 Ιουνίου 2002,  βρίσκονται στο Συµβούλιο της Επικρατείας µετά την αναίρεση που άσκησε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.  ∆εν είµαστε σε θέση να κρίνουµε την έκβαση αυτών των υποθέσεων αλλά, ο νοµικός σύµβουλος και η ∆ιοίκηση της Εταιρείας πιστεύουν ότι θα 

τελεσιδικίσουν υπέρ της Εταιρείας.
3. Στις «Λοιπές Απαιτήσεις» συµπεριλαµβάνεται ποσό Ευρώ 5 300 χιλιάδες περίπου από κοινοπραξίες.  ∆εν είµαστε σε θέση να επιβεβαιώσουµε την εισπραξιµότητα αυτού του ποσού.

4. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1999 έως και 2001 και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές.
Με βάση τον έλεγχο που διενεργήσαµε, διαπιστώσαµε ότι η ανωτέρω Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση, η οποία προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και αφού ληφθούν υπόψη οι προαναφερόµενες παρατηρήσεις µας δεν περιέχει ανακρίβειες ή παραλείψεις που να επηρεάζουν ουσιωδώς την εµφανιζόµενη περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 30 Ιουνίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η Εταιρεία, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές στην Ελλάδα και δεν διαφέρουν 

από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2002

KPMG Κυριάκου Oρκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
Μάριος Τ. Κυριάκου, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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