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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΒΑΣΕΙ ∆.Π.Χ.Π. 

 

 
Ο Όµιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονοµικά του 
αποτελέσµατα για τη χρήση 2006 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.). 

 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών σηµείωσε στο 2006 αύξηση της τάξεως του 
5,9% και διαµορφώθηκε σε € 2.225 εκατ. έναντι € 2.102 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Η ανωτέρω αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων της επιχειρηµατικής µονάδας homebuilding / real estate, της 
οποίας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2.101 εκατ., αυξηµένος κατά 4,1% έναντι 
του 2005. Επιπρόσθετα, σηµαντική ανάπτυξη της τάξεως του 38,9% παρουσίασε 
και η επιχειρηµατική µονάδα των κατασκευών, οι πωλήσεις της οποίας 
διαµορφώθηκαν σε € 69 εκατ. έναντι € 50 εκατ. το 2005.  

 
Τα µικτά κέρδη του Οµίλου ανήλθαν σε € 380,1 εκατ., έναντι € 485,4 εκατ. το 
2005, ενώ το περιθώριο µικτού κέρδους διαµορφώθηκε στο 2006 σε 17,1% επί 
του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών έναντι 23,1% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η ανωτέρω µείωση οφείλεται κυρίως στην ύφεση που χαρακτηρίζει τον κλάδο 
κατασκευής κατοικιών των ΗΠΑ, η οποία έχει επιδράσει αρνητικά στα σχετικά 
περιθώρια κερδοφορίας.  

 
Σε αυτό το σηµείο είναι αναγκαίο να σηµειωθεί, ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
του Οµίλου έχουν επηρεαστεί σηµαντικά στην χρήση 2006 από την διαγραφή της 
επένδυσης της θυγατρικής εταιρείας Technical Olympic USA (TOUSA) στην 
κοινοπραξία Transeastern, η οποία εξαιτίας της µειωµένης ζήτησης κατοικιών στην 
αγορά των ΗΠΑ, δεν µπόρεσε να υλοποιήσει τον ετήσιο στόχο πώλησης 3.500 
κατοικιών µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εξυπηρέτηση, από την 
κοινοπραξία, των δανείων αυτής. 
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Ο Όµιλος αξιολόγησε την δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσής της TOUSA στην 
Transeastern ως µηδενική και πλήρως αποµειωµένη και πραγµατοποίησε σχετική 
διαγραφή ύψους € 110,2 εκατ. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε πρόβλεψη ύψους 
€ 251,7 εκατ. αναφορικά µε την πιθανότητα ζηµιάς που θα προκύψει από το 
διακανονισµό των δανείων της Transeastern και πρόβλεψη για αποµείωση αξίας 
συµµετοχών συνολικού ποσού € 10,18 εκατ.  Επιπλέον των παραπάνω διαγραφών 
και προβλέψεων, που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες και ουσιαστικά δεν 
επηρεάζουν το EBITDA, καταχωρήθηκε πρόβλεψη για αποµείωση αξίας 
αποθεµάτων ύψους € 118,1 εκατ. 

 
Τα ανωτέρω γεγονότα είχαν επίδραση σε όλα τα µεγέθη αποτελεσµάτων µέχρι και 
τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας. Πιο 
συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε ζηµιές ύψους € 
187,5 εκατ., ενώ τα αποτελέσµατα προ φόρων ανήλθαν σε ζηµιές ύψους € 244,6 
εκατ. Τέλος, τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 
διαµορφώθηκαν στο 2006 σε ζηµιές ύψους € 146,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους € 
145 εκατ. το 2005.  

 
Η ∆ιοίκηση της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ εκτιµά ότι παρά τα αρνητικά οικονοµικά 
αποτελέσµατα της χρήσης, τα οποία επηρεάστηκαν σε µεγάλο βαθµό από έκτακτα 
γεγονότα, η πορεία λειτουργικής ανάπτυξης του Οµίλου στο 2006 ήταν 
ικανοποιητική. Πιο συγκεκριµένα, εάν δεν ληφθούν υπόψη από τις ανωτέρω 
διαγραφές και προβλέψεις που πραγµατοποίησε ο Όµιλος, αυτές που 
αναφέρονται σε επενδυτικές δραστηριότητες, τα αναπροσαρµοσµένα 
αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε κέρδη ύψους € 184,6 εκατ. 
έναντι των καταγεγραµµένων ζηµιών ύψους  €187,5 εκατ. 

 
Σε ότι αφορά την πορεία ανάπτυξης του Οµίλου στην τρέχουσα χρήση, η ∆ιοίκηση 
παραµένει προσηλωµένη στην εφαρµογή του στρατηγικού της σχεδιασµού και 
προχωρά απρόσκοπτα στην υλοποίηση του επενδυτικού της προγράµµατος, ύψους 
€ 155,8 εκατ. πάντοτε µε γνώµονα την ουσιαστική και συνεχή ανάπτυξη του 
Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
της  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 


