
 
 

Άλιµος, 11 Αυγούστου 2006 
 

Αποτελέσµατα της θυγατρικής εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA) 
 
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι τα λειτουργικά αποτελέσµατα της εισηγµένης 
στο NYSE θυγατρικής εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), για την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου του 2006, σηµείωσαν αύξηση, καθώς ο κύκλος εργασιών 
της  από την κατασκευή σπιτιών ανήλθε σε 1,3 δισ. $, έναντι 1,1 δισ. του 2005 (χωρίς στο 
ποσό αυτό να συµπεριλαµβάνονται οι κοινοπραξίες), σηµειώνοντας αύξηση 11%,  τα δε 
καθαρά κέρδη µετά από φόρους (ΝΙ) ανήλθαν σε 122,6 εκατ. $ (ή 1,99 δολάρια ανά µετοχή), 
έναντι 72,1 εκατ. $ (ή 1,24 δολάρια ανά µετοχή) του 2005, σηµειώνοντας αύξηση 70%. Για 
την ίδια χρονική περίοδο οι παραδόσεις νέων κατοικιών (homes delivered) παρουσίασαν 
αύξηση 42%, από 4.223 σε 5.993. Η µέση τιµή πώλησης των κατοικιών που παραδόθηκαν, 
αυξήθηκε κατά 11% και ανήλθε σε 314.000$ στο α΄εξάµηνο του 2006 από 282.000$ του α΄ 
εξαµήνου του 2005. Το περιθώριο ακαθάριστου κέρδους της εταιρείας αυξήθηκε κατά 260 
µονάδες βάσης, φθάνοντας το 25%, από το 22,4% του 2005, ενώ το περιθώριο καθαρού 
κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, βελτιώθηκε κατά 340 µονάδες βάσης, φθάνοντας 
το 10% από 6,6% που ήταν τους πρώτους έξη µήνες του 2005. Το ανεκτέλεστο σε κατοικίες 
στο τέλος του α΄ εξαµήνου του 2006 αυξήθηκε κατά 18%, ανερχόµενο σε 8.793 σπίτια, έναντι 
7.460 στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2005.  
 
Η διεύθυνση της TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA) αναµένει για το 2006, ότι ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας θα κυµανθεί µεταξύ 2,6 - 2,75 δισ. $ (χωρίς στο 
ποσό αυτό να συµπεριλαµβάνονται οι κοινοπραξίες), ο δε αριθµός παραδοτέων κατοικιών 
(homes delivered), µεταξύ 12.400 – 13.100,  µε µέση τιµή κατοικίας µεταξύ 310.000$ και 
320.000$. Οι προβλέψεις για τα κέρδη προ φόρων, τόκων  και αποσβέσεων (EBITDA) για το 
2006, ανέρχονται σε 440 έως 500 εκατ.$. 
 
H διεύθυνση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. πιστεύει, ότι µακροπρόθεσµα  η TOUSA, έχει τη 
δυνατότητα να παρουσιάσει θετικότερες αποδόσεις, παρά το ότι διανύουµε µια περίοδο 
µειωµένης ζήτησης για κατοικίες, δεδοµένου ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περιοχές µε 
αυξανόµενο πληθυσµό, µε τάσεις δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας και νέων νοικοκυριών, 
διαθέτοντας παράλληλα  έµπειρη διοίκηση, µε αφοσιωµένους και ικανούς συνεργάτες. 
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