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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 30/11/2006 

 
 
H διεύθυνση του Οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει 

ότι ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου για το εννεάµηνο που 

έληξε στις 30/9/2006 ανήλθε σε 1.627,9 εκατ. €, έναντι 1.538,8 εκατ. € 

του 2005, σηµειώνοντας αύξηση 5,5%. Τα κέρδη προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) ανήλθαν σε 121,8 εκατ. €, έναντι 175,4 εκατ. € του 

αντίστοιχου εννεαµήνου του 2005, δηλαδή µειώθηκαν κατά 30%, τα δε 

ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) ανήλθαν σε 60,1 εκατ. €, έναντι 

176,7 εκατ. €, σηµειώνοντας µείωση 65%. Μετά την αφαίρεση των 

δικαιωµάτων µειοψηφίας, τα ενοποιηµένα µετά φόρων κέρδη 

διαµορφώθηκαν σε 16,7 εκατ. € (ή 0,13 ευρώ ανά µετοχή) έναντι 72 

εκατ. € του 2005 (ή 0,54 ευρώ ανά µετοχή), παρουσιάζοντας µείωση 

76,8%. Τα µειωµένα αυτά αποτελέσµατα του εννεαµήνου που έληξε στις 

30/9/2006 οφείλονται σε αντίστοιχη µείωση των µεγεθών της 

αµερικάνικης θυγατρικής εταιρείας TOUSA (ποσοστό ενοποίησης 67%) 

η οποία προήλθε α) από µειώσεις της λογιστικής αξίας παγίων (write-

down of assets) η οποία αξία συµπεριλαµβάνει τις επενδύσεις στις 

κοινοπραξίες (και ιδίως της κοινοπραξίας Transeastern στη Φλόριντα), β) 

από διαγραφές καταβληθεισών προκαταβολών και δαπανών 

εγκατάλειψης (write-off of deposits and abandonment costs) και γ) από 

µειώσεις της λογιστικής αξίας των αποθεµάτων και της υπεραξίας 

(inventory and goodwill impairments). Τα αποτελέσµατα αυτά 

απεικονίζουν τη συνεχιζόµενη επιδείνωση των συνθηκών στις 

περισσότερες αγορές της Αµερικής που δραστηριοποιείται η TOUSA 
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στην κατασκευή σπιτιών κατά το τρίτο τρίµηνο 2006. Τα υπερβολικά 

αποθέµατα σε νέα και παλαιά σπίτια, σε συνδυασµό µε τη µειούµενη 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην εν γένει βιοµηχανία σπιτιών στις 

ΗΠΑ, δηµιούργησαν τέτοιες δυσµενείς συνθήκες στην αγορά κατοικίας, 

οι οποίες δεν είχαν παρουσιαστεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι ασθενέστερες 

περιοχές κατασκευής σπιτιών εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν 

παρόµοιες συνθήκες µε λιγότερες πωλήσεις, αυξηµένες ακυρώσεις 

αγοράς σπιτιών, υψηλότερες εκπτώσεις στις πωλήσεις, µεγαλύτερες 

µεσιτικές προµήθειες και χαµηλότερα περιθώρια κέρδους. Παρά τις 

τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, πιστεύουµε ότι οι θεµελιώδεις 

παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά κατοικίας, όπως είναι η αύξηση 

του πληθυσµού, η δηµιουργία νέων νοικοκυριών και νέων θέσεων 

εργασίας θα συνεχίσουν να παρέχουν µελλοντικές ευκαιρίες στις 

περιοχές που δραστηριοποιείται η θυγατρική µας TOUSA στις ΗΠΑ.  

Σε εταιρική βάση, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάµηνο του 

οικονοµικού έτους 2006 ανήλθε σε 600 χιλιάδες € παρουσιάζοντας 

ζηµίες µετά φόρων 8,3 εκατ.€, έναντι 707 χιλιάδων € και κερδών 8,3 

εκατ. € αντιστοίχως του 2005. 

 
 
               Από το Γραφείο Τύπου 

    του Οµίλου της 
   ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  
 
 
 

 


