
 
 

Αθήνα, 29-11-2002  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2002  

H ∆ιοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, ανακοινώνει τις οικονοµικές καταστάσεις του 
εννεαµήνου 2002 του οµίλου της, µε τα εξής αποτελέσµατα:  

α. αποτελέσµατα σε ενοποιηµένη βάση:  

• Κύκλος εργασιών: 1.276 εκατ. € έναντι 1.347 εκατ. € του αντίστοιχου εννεαµήνου του 
2001 (µείωση 5.3%). Η µείωση αυτή αντικατοπτρίζει την µείωση των πωλήσεων της 
θυγατρικής TOUSA για το αντίστοιχο εννεάµηνο κατά 3.3% λόγω κυρίως της 
πώλησης της εταιρείας WESTBROOKE, η οποία πουλήθηκε τον Απρίλιο 2002.  

• Κέρδη προ φόρων: 85 εκατ. € έναντι 116 εκατ. € του 2001 (µείωση 26.6%), µετά δε 
την αφαίρεση των κερδών της µειοψηφίας, 81 εκατ. € έναντι 111 εκατ. € του 2001 
(µείωση 27%). Η καταγραφόµενη υποχώρηση οφείλεται σχεδόν εξ' ολοκλήρου στις 
δαπάνες συνολικού ύψους 33,5 εκατ. € περίπου που απαιτήθηκαν κατά το δεύτερο 
τρίµηνο του 2002, για την συγχώνευση των Homebuilding εταιρειών του οµίλου 
NEWMARK HOMES και ENGLE HOMES που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2002, 
και που επιβαρύνουν το οικονοµικό έτος 2002.  

• Υποχρεώσεις: Μείωση των συνολικών υποχρεώσεων σε 649 εκατ. € από 776 εκατ. € 
του 2001 ήτοι ποσοστό 16.4% µε παράλληλη µετάταξη του µεγαλύτερου όγκου των 
υποχρεώσεων του οµίλου από βραχυπρόθεσµες σε µακροπρόθεσµες (των οκτώ και 
δέκα ετών) αναλογία µακροπροθέσµων υποχρεώσεων προς βραχυπρόθεσµες 1,8 
έναντι 0,08 του 2001.  

• Ίδια Κεφάλαια: 542 εκατ. € έναντι 529 εκατ. € του 2001 (αύξηση 2.4%).  

β. αποτελέσµατα ΜΟΧΛΟΥ-Κατασκευές   

• Κύκλος εργασιών: 217 εκατ. € έναντι 28 εκατ. € του 2001 (αύξηση 675%). Στην 
αύξηση αυτή περιλαµβάνονται και το οικονοµικά µεγέθη α) των κλάδων των τεχνικών 
έργων των εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ και ∆ΙΕΚΑΤ και β) των εταιρειών ΑΛΦΑ 
Τεχνική ΑΕ, ΣΚΟΡ∆ΑΛΟΣ ΑΕ, και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ µετά την 
συγχώνευσή τους.  

• Κέρδη προ φόρων: 6,9 εκατ. € έναντι 1,7 εκατ. € του 2001.  
• Υποχρεώσεις: Αύξηση των υποχρεώσεων σε 39 εκατ. € έναντι 12 εκατ. € του 2001, 

λόγω της παραπάνω αναφερόµενης συγχώνευσης.  
• Τα Ίδια Κεφάλαια: ανέρχονται σε 111 εκατ. € έναντι 45 εκατ. € του εννεαµήνου 2001, 

λόγω των συγχωνεύσεων.  

Ας σηµειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του οµίλου ανέρχεται σε 600 εκατ. € από τα οποία 
220 εκατ. € είναι Ολυµπιακά δηµόσια έργα. 
Η Τεχνική Ολυµπιακή επίσης ελέγχει το 91.75% της Τεχνικής Ολυµπιακής USA (Νasdaq: 
TOUS), η οποία εξαγόρασε πρόσφατα τις εταιρείες DS WARE HOMES και MASONRY 
HOMES.  

 


