
 
 

Αθήνα, 19-05-2004  

Προοπτικές του Οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής 

Τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, τα οικονοµικά µεγέθη και τις προοπτικές του Οµίλου της 
Τεχνικής Ολυµπιακής, όπως αυτές διαµορφώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 
παρουσίασε η ∆ιοίκηση του οµίλου της εταιρείας στην Ένωση Θεσµικών Επενδυτών. 
Την παρουσίαση έκανε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, κ. Γεώργιος Στέγγος, και ο οικονοµικός 
διευθυντής της εταιρείας, κ. Κων/νος Ριζόπουλος, οι οποίοι αναφέρθηκαν εκτενώς στα σχέδια 
του Οµίλου, σχετικά µε την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, την αξιοποίηση των ακινήτων, την περαιτέρω ανάπτυξη στον κλάδο παραγωγής 
ενέργειας καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξης της θυγατρικής εταιρείας του οµίλου, 
Technical Olympic USA Inc., στην Αµερική. Σχετικά µε τις δραστηριότητες της “Technical 
Olympic USA Inc.” ο κ. Στέγγος ανέφερε τις εξαιρετικές προοπτικές που υπάρχουν στον 
κλάδο του “home building” για τα επόµενα χρόνια. 
Λόγω της πληθυσµιακής αύξησης, της µεταναστευτικής κίνησης προς τις ΗΠΑ, τη βελτίωση 
του οικονοµικού κλίµατος, τη µείωση της ανεργίας και την ύπαρξη χαµηλών επιτοκίων, η 
ζήτηση κατοικιών προβλέπεται να παραµείνει σε υψηλά επίπεδα. 

Η διεύθυνση της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), µε έδρα το Hollywood 
/ Miami της πολιτείας Florida, θυγατρική εταιρεία της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε., προ 
ηµερών ανακοίνωσε ότι: τα λειτουργικά αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 2004 
σηµείωσαν σηµαντική αύξηση καθώς τα συµβόλαια για την κατασκευή νέων κατοικιών 
εκτινάχθηκαν από 1,632 στα 2,831 αύξηση 73%, οι παραδόσεις νέων κατοικιών από 1,234 σε 
1,517 αύξηση 23% και οι ανεκτέλεστες παραγγελίες (πωληθέντα σπίτια που δεν έχουν 
κατασκευαστεί ή είναι υπό κατασκευή) νέων κατοικιών από 2,826 σε 4,432 αύξηση 57%. Τα 
έσοδα από τις ανεκτέλεστες παραγγελίες ανέρχονται σε 1.245 δις Ευρώ από 764 εκατ. Ευρώ 
ήτοι αύξηση 63%. 
Επίσης, µε βάση τη δηµοσίευση των οικονοµικών συνοπτικών καταστάσεων της 1ης Μαρτίου 
2004, η διεύθυνση του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. ανακοίνωσε, ότι ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του οµίλου της για το οικονοµικό έτος 2003 ανήλθε σε 1.919,7 
εκατ. € έναντι 1.611,75 εκατ. € του 2002, σηµειώνοντας αύξηση 19,1%, τα δε ενοποιηµένα 
κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 
118,13 εκατ. € έναντι 108,27 εκατ. € του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,1%. Σε 
εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών για το οικονοµικό έτος 2003 ανήλθε σε 20,23 εκατ. € και τα 
κέρδη προ φόρων (EBΤ) σε 33,75 εκατ.€ έναντι 6,58 εκατ. € και 2,24 εκατ. € αντίστοιχα του 
2002. 
Σχετικά µε την κατασκευαστική εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.», ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
της ανήλθε σε 320,97 εκατ. € έναντι 290,75 εκατ. € του 2002, σηµειώνοντας αύξηση 10,39%, 
τα δε ενοποιηµένα, προ φόρων (ΕΒΤ) και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας, 
κέρδη διαµορφώθηκαν σε 9,47 εκατ. € έναντι 7,82 εκατ. € του 2002, σηµειώνοντας αύξηση 
21,06 %.  

Σε εταιρική βάση, η «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8,6% 
(313,71 εκατ.€), τα δε, προ φόρων (ΕΒΤ) και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας, κέρδη ανήλθαν σε 9,24 εκατ. €, έναντι 7,28 του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 26,89%. 

Από το Γραφείο Τύπου του Οµίλου  
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