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Αποτελέσµατα TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 
2005 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 

 
Η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ γνωστοποιεί, ότι η εισηγµένη στο NYSE αµερικανική 
θυγατρική της εταιρεία TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), ανακοίνωσε τα 
οικονοµικά αποτελέσµατά της για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι 30 Σεπτεµβρίου 
2005, σύµφωνα µε τα οποία, τα λειτουργικά αποτελέσµατα σηµείωσαν σηµαντική αύξηση, 
καθώς ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 1.812,0 εκατ. $, έναντι 1.430,3 εκατ. $ της 
αντιστοίχου περιόδου του 2004, σηµειώνοντας αύξηση 27%, τα δε καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους (ΝΙ) ανήλθαν σε 142,4 εκατ. $, έναντι 70,2 εκατ. $ του 2004, σηµειώνοντας αύξηση 
103%. 
 
Για την ίδια χρονική περίοδο, οι παραδόσεις νέων κατοικιών (homes delivered) 
(συµπεριλαµβανοµένων αυτών από τις κοινοπραξίες) παρουσίασαν αύξηση 32% (από 5.010 
σε 6.632). Το αυτό συνέβη και µε τις ανεκτέλεστες παραγγελίες νέων κατοικιών (homes 
backlog), µε αύξηση αυτών κατά 75% (από 6.171 σε 10.813). Στις 30 Σεπτεµβρίου 2005, η 
αξία των ανεκτέλεστων παραγγελιών ανήρχετο σε 1,8 δισ. $, έναντι 1,7 δισ. $ της 
αντίστοιχης ηµεροµηνίας του 2004, δηλαδή αυξήθηκε κατά 6%.  Στην αυτή περίοδο, η µέση 
τιµή πώλησης νέων κατοικιών αυξήθηκε στα 288.000 $  από 275.000 $,  ήτοι κατά 5%. Το 
περιθώριο καθαρού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, βελτιώθηκε κατά 350 µονάδες 
βάσης, φθάνοντας στο 8,6% από 5,1%.  
 
Τα προβλεπόµενα για το έτος 2006 καθαρά κέρδη της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA 
INC. παραµένουν στο επίπεδο των 285 εκατ. $. 
 
Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση της TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA) αναφέρει 
σχετικά: «Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε τα αποτελέσµατα του εννεαµήνου και πιστεύουµε, 
ότι στο έτος 2006 θα πετύχουµε τον στόχο µας, για καθαρά κέρδη ύψους 285 εκατ. $ και 
αριθµό πωλήσεων νέων κατοικιών µεταξύ 10.600 και 11.200. Η αύξηση της τιµής πώλησης 
των κατοικιών, η ένταση ζήτησης για τις κατοικίες µας σε ορισµένες αγορές, καθώς και η 
βελτίωση του περιθωρίου καθαρού κέρδους, προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το 
2006».  
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