
 
 

Αθήνα, 30-06-2003  

Πραγµατοποιήθηκε σήµερα, 30 Ιουνίου 2003, στην Αθήνα η Τακτική Γενική Συνέλευση 
των µετόχων της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.  

Κατ' αυτήν, εγκρίθηκαν οµόφωνα οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης έτους 2002 και 
αποφασίστηκε η διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, συνολικού ποσού 1.060.000 ευρώ 
(0,008 ευρώ ανά µετοχή).  
∆ικαιούχοι µέτοχοι για τη λήψη του παραπάνω µερίσµατος, είναι οι µέτοχοι της εταιρείας κατά 
το κλείσιµο της συνεδρίασης του Χ.Α της 30/6/2003. Συνεπώς, από τη Τρίτη 1 Ιουλίου 2003 οι 
µετοχές της εταιρείας θα διαπραγµατεύονται στο Χ.Α χωρίς το δικαίωµα λήψης του 
παραπάνω µερίσµατος. Η ηµεροµηνία έναρξης καταβολής του µερίσµατος στους µετόχους, 
θα καθορισθεί προσεχώς από το ∆.Σ και θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα µε σχετική ανακοίνωση 
µέσω του τύπου. 
Επίσης, εκλέχθηκε νέο δεκαµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε τριετή θητεία.  

Οικονοµικά Αποτελέσµατα χρήσεως 2002  

Τα αποτελέσµατα της εταιρείας στη διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12/2002 ήταν τα εξής:  

α. αποτελέσµατα σε ενοποιηµένη βάση:   

• Κύκλος εργασιών: 1.613 εκατ. ευρώ, έναντι 1.902 εκατ. ευρώ του 2001 (µείωση 
15,19%). 

• Κέρδη προ φόρων: 114 εκατ. ευρώ, έναντι 160 εκατ. ευρώ του 2001 (µείωση 
28,75% ), µετά δε την αφαίρεση των κερδών της µειοψηφίας, 106 εκατ. ευρώ, έναντι 
52 εκατ. ευρώ του 2001 (µείωση 30,26%). 

• Ίδια Κεφάλαια: 493 εκατ. ευρώ, έναντι 452 εκατ. ευρώ του 2001, όπως αυτό 
αναµορφώθηκε, µετά την αφαίρεση από τα ίδια κεφάλαια του 2001 (ύψους 519 εκατ. 
ευρώ) της "υπεραξίας επιχείρησης" ("good will") που προήλθε από την αγορά των 
αµερικανικών εταιρειών του οµίλου (αύξηση 9,07%). 

• Πάγια Περιουσ. στοιχεία: 95,1 εκατ. ευρώ, έναντι 83 εκατ. ευρώ του 2001, όπως 
αυτό αναµορφώθηκε µετά την αφαίρεση από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του 2001 
(149 εκατ. ευρώ) της "υπεραξίας επιχείρησης" ("good will") που προήλθε οµοίως από 
την αγορά των αµερικανικών εταιρειών του οµίλου (αύξηση 14,58%). Η τρέχουσα 
αξία των ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων, οικοπέδων, κτιρίων και εγκατ/σεων) του 
οµίλου εκτιµάται ότι είναι πολλαπλώς µεγαλύτερη. 

• Αξία Κυκλοφ. Ενεργητικού (αποθεµάτων, απαιτήσεων και χρηµατικών 
κεφαλαίων): 983 εκατ. ευρώ, έναντι 1.078 εκατ. ευρώ του 2001 (µείωση 8,81% ). 

• Σύνολο Υποχρεώσεων: 617 εκατ. ευρώ, έναντι 727 εκατ. ευρώ του 2001 (δηλαδή, 
σηµαντική µείωση κατά ποσοστό 15%.  

Με βάση τα παραπάνω µεγέθη και αποτελέσµατα, ο όµιλος των εταιρειών της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ κατατάσσεται και για το έτος 2002, µεταξύ των µεγαλυτέρων επιχειρηµατικών 
οµίλων της χώρας (συµπεριλαµβανοµένων και των Τραπεζών) και του κατασκευαστικού 
κλάδου ειδικότερα.  
 
 
β. αποτελέσµατα σε εταιρική βάση (ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.)  

• Κύκλος εργασιών: 6 εκατ. ευρώ. 
• Κέρδη προ φόρων: 1,7εκατ. ευρώ. 
• Ίδια Κεφάλαια: 388,9 εκατ. ευρώ  
• Πάγιο Ενεργητικό: 387,8 εκατ. ευρώ.  



 
 
Τα παραπάνω µεγέθη και κυρίως αυτά του κύκλου εργασιών και των κερδών, δεν είναι 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα του έτους 2001 (κατά σειρά 258 εκατ. ευρώ, 6,5 εκατ. ευρώ, 
400,5 εκατ. ευρώ και 370,8 εκατ. ευρώ), δεδοµένου ότι σε αυτά δεν περιλαµβάνονται τα 
µεγέθη του αποσχισθέντος κλάδου των τεχνικών έργων της εταιρείας, ο οποίος ως γνωστόν 
συγχωνεύθηκε -µε απορρόφησή του- κατά το έτος 2002, στην εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. του 
οµίλου της.  

Σηµειώνεται τέλος η θετική πορεία και εξέλιξη της απόδοσης της µετοχής της εταιρείας στο 
ΧΑ, παρά την επικρατούσα ύφεση και παρατεταµένη αρνητική συγκυρία στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά.  
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