
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007   
 

Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του 
αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2007 που έληξε στις 30/9/2007 με βάση τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.).  
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο του 2007 σε 
€ 1.343,5 εκατ. έναντι € 1.544,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 
σημειώνοντας μείωση κατά 13%. Η πτώση του κύκλου εργασιών αποδίδεται κατά 
κύριο λόγο στην απρόβλεπτη ύφεση της δραστηριότητας homebuilding / real 
estate στις ΗΠΑ, με ανάλογες παρεπόμενες συνέπειες στις δραστηριότητες της 
θυγατρικής εταιρείας TOUSA Inc., ο κύκλος εργασιών της οποίας διαμορφώθηκε 
σε € 1.228 εκατ. έναντι € 1.472 εκατ. το εννεάμηνο του 2006. Οι λοιπές 
δραστηριότητες του Ομίλου ενισχύθηκαν σημαντικά με τον κύκλο εργασιών του 
τομέα κατασκευών, τουριστικών και λοιπών δραστηριοτήτων να ανέρχεται σε € 
115,4 εκατ. αυξημένος κατά 60,3% έναντι των € 72,1 εκατ. του εννεαμήνου του 
2006. 
 
Τα μικτά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2007 ανήλθαν σε 
ζημιές € 230,4 εκατ. έναντι κερδών € 339,9 εκατ. Η επιδείνωση αυτή των 
αποτελεσμάτων οφείλεται στις ως άνω δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά κατοικιών στις ΗΠΑ γεγονός το οποίο συμπιέζει κατά πολύ τα περιθώρια 
κερδοφορίας. Επίσης κατά την τρέχουσα περίοδο, σημειώθηκε υψηλό ποσοστό 
ακυρώσεων παραγγελιών, το οποίο αποδίδεται στην πίεση των τραπεζικών 
ιδρυμάτων, στην αδυναμία υποψηφίων αγοραστών να πωλήσουν τις κατοικίες 
τους για να αγοράσουν νέες, στην αυξημένη προσφορά κατοικιών, καθώς και στη 
μείωση της τιμής πώλησης κατοικιών.   
 
Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το εννεάμηνο του 2007 
σε ζημιές ύψους € 493,1 εκατ. έναντι κερδών € 120,3 εκατ. του εννεαμήνου του 
2006 ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων για το εννεάμηνο του 2007 ανήλθαν 
σε ζημιές ύψους € 549,1 εκατ. έναντι κερδών € 58,7 εκατ. την αντίστοιχη 
περίοδο του 2006. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους και 
δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους € 400,8 εκατ. έναντι 
κερδών € 16,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2006. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανέρχονται σε € 210,7 εκατ. έναντι € 732,5 εκατ. στις 
31/12/2006. 
 
Να σημειωθεί ότι στα εταιρικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2007 
περιλαμβάνεται και ζημιά από την αποτίμηση της συμμετοχής της "Τεχνικής 
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Ολυμπιακής Α.Ε." στην θυγατρική της TOUSA και η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των €125,8 εκατ. 
 
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο θέμα της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου TOUSA 
Inc., τόσο η μητρική εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» όσο και η ίδια η 
θυγατρική TOUSA Inc. έχουν ενημερώσει ήδη το επενδυτικό κοινό με αντίστοιχες 
ανακοινώσεις, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στις ιστοσελίδες τους 
www.techol.gr και www.tousa.com αντίστοιχα. 
 
Την ίδια περίοδο η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατασκευών, παρουσίασε ενοποιημένο κύκλο 
εργασιών από την εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό ύψους € 283,7 εκατ. έναντι € 260,6 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 
9% περίπου. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 12 
εκατ. έναντι κερδών € 4,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006, σημειώνοντας 
σημαντικότατη αύξηση 150%. Τα δε ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη € 6,7 εκατ. έναντι ζημιών 
€ 4,8 εκατ. για το εννεάμηνο του 2006. Τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 
θυγατρικής εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ ανέρχονται σε € 68,9 εκατ. έναντι € 64,9 εκατ. 
στις 31/12/2006. 
 
Ταυτόχρονα, συνεχίστηκε στο εννεάμηνο του 2007 η σημαντική βελτίωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων και μεγεθών του Συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ σαν 
αποτέλεσμα τόσο της υλοποίησης των εκτεταμένων αναπτυξιακών επενδυτικών 
προγραμμάτων, όσο και της συνεχιζόμενης βελτίωσης των λειτουργικών διαδικασιών 
του Συγκροτήματος. Σημειώνεται ότι βρίσκεται στη τελική φάση υλοποίησης το 
σύστημα TIME-SHARING του ξενοδοχείου «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ» και 
αναμένεται η έναρξη των πωλήσεων των σχετικών χρονομεριδίων ευθύς μόλις 
ληφθούν οι σχετικές άδειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. 
 
Στρατηγικός στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η ενασχόληση με πολλούς 
διαφορετικούς και ανεξάρτητους κλάδους (κατασκευές - ΜΟΧΛΟΣ, τουριστική 
ανάπτυξη, βιολογικές καλλιέργειες - PORTO CARRAS, αιολική ενέργεια, 
φωτοβολταϊκά, κατασκευή και διαχείριση μαρινών, κλπ) και σε διαφορετικές 
γεωγραφικές περιοχές (Ν.Α. Ευρώπη) ώστε να επιτυγχάνεται διασπορά του 
λειτουργικού ρίσκου σε βάθος χρόνου. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι  
πέραν της δεδομένης επίδρασης στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα ο 
όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα τη δραστηριοποίησή του στους λοιπούς τομείς,  
ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στη θυγατρική της εταιρεία TOUSA Inc. 
 
 
 

Άλιμος, 29/11/2007 
Από το Γραφείο Τύπου 

του Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
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