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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
της 19/3/2007 

 
Η διεύθυνση του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ανακοινώνει, ότι η 
εισηγμένη στο NYSE αμερικανική θυγατρική της εταιρεία Technical Olympic USA 
Inc. (TOUSA) ανακοίνωσε σήμερα τα Οικονομικά Αποτελέσματα του Τέταρτου 
Τριμήνου και του Έτους 2006 και παρείχε ενημέρωση για την Κοινοπραξία της  
Transeastern.  
 
Αποτελέσματα έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
Τα έσοδα από την κατασκευή σπιτιών για όλο το έτος ανήλθαν σε $2,6 δισ., 
αύξηση 5% σε σχέση με τα $2,5 δισ. που ανακοινώθηκαν για το 2005. Οι 
ενοποιημένες παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 1% και ανήλθαν σε 7.824 σπίτια από 
7.769 το 2005. Η μέση τιμή πώλησης της Εταιρείας όσον αφορά τα σπίτια που 
παραδόθηκαν σε ενοποιημένη βάση (on consolidated delivered homes) αυξήθηκε 
κατά 7% και ανήλθε στις $312.000 για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2006, από $292.000 που ήταν το χρόνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005.   
 
Η Εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημία για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 
2006 ύψους $201,2 εκατ. [$3,38 ανά προσαρμοσμένη (diluted) μετοχή], σε 
σύγκριση με τα καθαρά κέρδη των $218,3 εκατ. που ανακοινώθηκαν το 
προηγούμενο έτος. Το EBITDA του έτους ανήλθε σε $435,7 εκατ., σε σύγκριση 
με τα $431,2 εκατ. του 2005. Μη περιλαμβανομένης της επίδρασης των 
απομειώσεων του αποθέματος, των διαγραφών των προκαταβολών και των 
δαπανών εγκατάλειψης καθώς και μίας πρόβλεψης απρόοπτης ζημίας (estimated 
loss contingency), τα καθαρά κέρδη, χρησιμοποιώντας έναν ισχύοντα φορολογικό 
συντελεστή της τάξης του 37,0% ανήλθαν σε $217,1 εκατ. [ή $3,57 ανά 
προσαρμοσμένη (diluted) μετοχή], με την παραδοχή ότι οι εκδοθείσες 
προσαρμοσμένες μετοχές (diluted shares outstanding) για το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2006 είναι 60,9 εκατ., μία μείωση 23% σε σχέση με τα 
αποτελέσματα του προηγούμενου έτους.  
 
Το μικτό περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις σπιτιών για το έτος, μη 
περιλαμβανομένων των δαπανών απομείωσης και των σχετικών δαπανών, ανήλθε 
σε 24,0%, σε σύγκριση με το 25,0% του προηγούμενου έτους. Τα κέρδη από τις 
πωλήσεις γης κατά τη διάρκεια του 2006 ανήλθαν σε $6,3 εκατ. σε σύγκριση με 
τα $45,6 εκατ. του προηγούμενου έτους. 



Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία ανακοίνωσε 6.583 
καθαρές παραγγελίες πωλήσεων σε ενοποιημένη βάση, μείωση 24% σε σχέση με 
τις 8.614 που ανακοινώθηκαν το 2005. Το μετοχικό κεφάλαιο (Stockholder’s 
equity) ήταν $774,9 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2006, μείωση 20% σε σχέση με τα 
$971,3 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2005. 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, ελέγχαμε περίπου 64.700 οικόπεδα σε ενοποιημένη 
βάση. Από τον αριθμό αυτόν, η Εταιρεία κατείχε περίπου 22.200 οικόπεδα και 
είχε συμβόλαια option για περίπου 42.500 οικόπεδα. 
 
Περαιτέρω η TOUSA δήλωσε: 
“Ως ανταπόκριση σε μία πιο δύσκολη αγορά κατοικίας, κατά το δεύτερο μισό του 
2006, λάβαμε μέτρα ώστε να βελτιώσουμε τον ισολογισμό και την ρευστότητά 
μας, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα $33,8 εκατ. ταμειακών ροών από επιχειρήσεις 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2006”. “Εντείνουμε τις προσπάθειές μας για επιμελή 
διαχείριση των παγίων μας έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε τον ισολογισμό μας και 
πράττοντας αυτό, έχουμε καθορίσει στόχους αποθεμάτων βάσει των τωρινών 
συνθηκών αγοράς, των υπαρχόντων επιπέδων αποθεμάτων και των ιστορικών και 
προβλεφθέντων αποτελεσμάτων μας. Κάποια από τα υποκαταστήματά μας 
υπερβαίνουν αυτά τα επίπεδα στα οποία στοχεύουμε και λαμβάνουμε τα 
κατάλληλα μέτρα ώστε να μειώσουμε το απόθεμα στα επίπεδα αυτά στα οποία 
στοχεύουμε. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 2006, πουλήσαμε γη 
και εγκαταλείψαμε τα δικαιώματά μας σε συμβόλαια option, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα τη μείωση 4.200 μονάδων οικοπέδων στα οικόπεδα που ελέγχουμε.  
 
“Μερικές από τις προσπάθειές μας βελτίωσης του ισολογισμού μας στις οποίες 
επικεντρωνόμαστε στα πλαίσια των πρωτοβουλιών μας για τη διαχείριση των 
παγίων, περιλαμβάνουν: τη μείωση των νέων διακανονισμών για εξαγορά γης, τη 
χονδρική πώληση (bulk sales) γης και απούλητων σπιτιών, τη μείωση του 
αριθμού των σπιτιών υπό κατασκευή, την επαναδιαπραγμάτευση όρων ή την 
εγκατάλειψη δικαιωμάτων μας σε συμβόλαια option αγοράς γης, την εξέταση 
άλλου είδους διάθεσης των παγίων συμπεριλαμβανομένης της πιθανής πώλησης 
παγίων, κοινοτήτων, υποκαταστημάτων και μεριδίων σε κοινοπραξίες με χαμηλή 
απόδοση καθώς και λοιπών πρωτοβουλιών που προορίζονται για την 
ρευστοποίηση (monetize) παγίων μας. Καθώς συνεχίζονται οι δύσκολες συνθήκες 
της αγοράς, αναμένουμε να δούμε μία περαιτέρω μείωση στο απόθεμα καθώς 
επιχειρούμε να ευθυγραμμίσουμε τα επίπεδα των αποθεμάτων μας με τη ζήτηση 
της αγοράς κατοικίας. Πιστεύουμε ότι οι ενέργειες αυτές θα ενδυναμώσουν τον 
ισολογισμό μας και θα βελτιώσουν την ρευστότητά μας δημιουργώντας ταμειακές 
ροές. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ενέργειες μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα 
επιβαρύνσεις στα κέρδη μας”. 
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Αποτελέσματα του τριμήνου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 
 
Η Εταιρεία ανακοίνωσε καθαρή ζημία για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 ύψους 
$243,8 εκατομμυρίων [$4,09 ανά προσαρμοσμένη (diluted) μετοχή], σε σύγκριση 
με τα καθαρά κέρδη των $75,9 εκατ. ($1,23 ανά προσαρμοσμένη μετοχή) που 
ανακοίνωσε το τέταρτο τρίμηνο του 2005.  
 
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 περιλαμβάνουν 
μία πρόβλεψη για απρόοπτη προ φόρων ζημία (estimated pre-tax loss 
contingency) ύψους $275,0 εκατ. σχετικά με την πιθανή αναδιάρθρωση της 
κ/ξίας της Transeastern σύμφωνα με έναν προτεινόμενο διακανονισμό, που 
περιγράφεται στη συνέχεια αυτού του δελτίου τύπου. Επίσης επέδρασαν 
δυσμενώς στα καθαρά κέρδη μη χρηματικές, προ φόρων δαπάνες ύψους $97,9 
εκατ. που προέκυψαν από τη διαγραφή παγίων (write-down of assets) 
συμπεριλαμβανομένων απομειώσεων αποθέματος, διαγραφών προκαταβολών και 
δαπανών εγκατάλειψης οικοπεδικών εκτάσεων. Από το ποσό αυτό, $46,7 εκατ. 
απομειώσεων αποθέματος σχετίζονται με ενεργές κοινότητες και $51,2 εκατ. 
σχετίζονται με απομειώσεις γης (land impairments), διαγραφές προκαταβολών και 
δαπάνες εγκατάλειψης τέτοιων εκτάσεων. 
 
Μη περιλαμβανομένης της επίδρασης των απομειώσεων αποθέματος, των 
διαγραφών προκαταβολών και των δαπανών εγκατάλειψης καθώς και της 
εκτιμώμενης απρόοπτης ζημίας (estimated loss contingency), τα καθαρά κέρδη, 
χρησιμοποιώντας έναν ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 35,7%, ανήλθαν σε 
$38,4 εκατ. (ή $0,64 ανά προσαρμοσμένη μετοχή, με την παραδοχή ότι έχουν 
εκδοθεί 60,0 εκατ. προσαρμοσμένες μετοχές), μία μείωση 49% σε σχέση με το 
αντίστοιχο περσινό τέταρτο τρίμηνο. Οι ζημίες από τις πωλήσεις γης κατά τη 
διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2006 ανήλθαν σε $5,4 εκατ. σε σύγκριση με 
το κέρδος των $6,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
 
Τα έσοδα από την κατασκευή σπιτιών για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 ανήλθαν 
σε $688,4 εκατ., αύξηση 6% σε σχέση με τα $649,5 εκατ. του τέταρτου 
τριμήνου του 2005. Η αύξηση στα έσοδα από την κατασκευή σπιτιών οφείλεται 
στην αύξηση της μέσης τιμής πώλησης των σπιτιών που παραδόθηκαν σε 
ενοποιημένη βάση, στις $307.000 από τις $303.000 της αντίστοιχης περσινής 
τιμής. Ο συνολικός αριθμός των σπιτιών που παραδόθηκαν σε ενοποιημένη βάση 
μειώθηκε στα 1.995 από τα 2.009 του αντίστοιχου τριμήνου του 2005.  
 
Το μικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρείας, μη περιλαμβανομένων των δαπανών 
απομείωσης και των σχετικών δαπανών, ως ποσοστό επί των πωλήσεων σπιτιών, 
μειώθηκε κατά 440 μονάδες βάσης το τέταρτο τρίμηνο του 2006 και ανήλθε σε 

                                                                                                   Σελ. 3 / 11 



22,6% από 27,0% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2005. Το μικτό περιθώριο 
κέρδους επί των πωλήσεων σπιτιών επηρεάστηκε κυρίως από τα υψηλότερα 
χορηγηθέντα κίνητρα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 223% και ανήλθαν σε $30.000 
ανά παράδοση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2006, από $9.300 ανά παράδοση 
κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2005. 
 
Η TOUSA δήλωσε: “Παρά την αύξηση των εσόδων μας κατά το τέταρτο τρίμηνο 
του 2006 σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2005, οι συνέπειες της ταχέως 
επιδεινούμενης αγοράς στις ΗΠΑ επέδρασαν αρνητικά στα καθαρά μας κέρδη”. 
“Τα περιθώρια κέρδους μας μειώθηκαν λόγω των μειωμένων τιμών μας και των 
αυξημένων κινήτρων τα οποία παρασχέθηκαν ώστε να διατηρήσουμε την 
ταχύτητα των πωλήσεων εν όψει των μεγαλύτερων ζητημάτων των δυσμενών 
συνθηκών της αγοράς, που περιλαμβάνουν τις αυξημένες παραδόσεις, τη 
μειωμένη ζήτηση, την υπερβολική προσφορά και την χαμηλή οικονομική 
δυνατότητα των αγοραστών. Επιπρόσθετα, αυτές οι χαμηλότερες τιμές σπιτιών 
και η προσδοκία της συνεχιζόμενης πίεσης για μείωση των τιμών των σπιτιών, 
είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση δαπανών σχετικών με τη γη, που περαιτέρω 
επέδρασαν στα αποτελέσματα της κατασκευής σπιτιών”.  
 
“Αντιδρούμε επιθετικά στις τωρινές συνθήκες αγοράς. Πιστεύουμε ότι 
λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για τη διατήρηση της ταχύτητας των 
πωλήσεων, τη μείωση των νέων κατασκευών (starts) και αναλύουμε προσεκτικά 
το απόθεμά μας σε σπίτια ώστε να ετοιμαστούμε κατάλληλα για την τελική 
ανάκαμψη της αγοράς. Προς το σκοπό αυτό, συνεχίζουμε να επενδύουμε στο 
μέλλον μας και να ετοιμάζουμε την εταιρεία μας για μακροπρόθεσμη επιτυχία. 
Έχουμε ήδη λάβει μέτρα για τον εκσυγχρονισμό του ομίλου μας, για την 
προσαρμογή των λειτουργικών μας δαπανών και τη βελτίωση της λειτουργικής 
μας αποδοτικότητας και θα συνεχίσουμε τις αυξανόμενες προσπάθειές μας για 
εκπαίδευση των συνεργατών μας, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τους πελάτες μας και τη χρήση τεχνολογίας για τη βελτίωση των 
δραστηριοτήτων μας marketing, κατασκευής και λειτουργίας. 
 
Τα έξοδα πώλησης, τα γενικά και διοικητικά έξοδα (SG&A) αυξήθηκαν στα $89,1 
εκατ. κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 από τα $76,2 εκατ. 
που ήταν το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005. Η αύξηση αυτή 
αποδίδεται κυρίως σε αύξηση $13,2 εκατ. στις άμεσες πωλήσεις και στις 
διαφημιστικές δαπάνες, σε αύξηση $4,1 εκατ. στις δαπάνες διακοπής συνεργασίας 
και δαπάνες λήξης συμβολαίων και σε $3,5 εκατ. συμβουλευτικών και 
επαγγελματικών αμοιβών που σχετίζονται με την ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της 
κοινοπραξίας της Transeastern. 
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Η Εταιρεία ανακοίνωσε 1.110 καθαρές παραγγελίες πωλήσεων σε ενοποιημένη 
βάση για το τέταρτο τρίμηνο του 2006, μία μείωση 34% σε σχέση με τις 1.673 
που ανακοινώθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2005. Η αξία πωλήσεων των 
καθαρών παραγγελιών πωλήσεων σε ενοποιημένη βάση για το τέταρτο τρίμηνο 
του 2006 ανήλθε σε $347,2 εκατ., μία μείωση 33% σε σχέση με τα  $516,3 εκατ. 
που ανακοινώθηκαν κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2005. Η μέση τιμή των 
καθαρών παραγγελιών πωλήσεων σε ενοποιημένη βάση της Εταιρείας για το 
τέταρτο τρίμηνο του 2006 αυξήθηκε ελαφρώς στα $314.000, σε σχέση με τα 
$309.000 που ανακοινώθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2005. Το ποσοστό 
ακυρώσεων σε ενοποιημένη βάση της Εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 
ανήλθε σε 49% σε σύγκριση με το 22% του τέταρτου τριμήνου του 2005. 
 
Το ανεκτέλεστο σπιτιών της Εταιρείας σε ενοποιημένη βάση (consolidated homes 
in backlog) μειώθηκε κατά 22% και ανήλθε στα 4.091 σπίτια κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2006, από 5.272 σπίτια που ήταν το τέταρτο τρίμηνο του 2005. Η 
αξία πωλήσεων των σπιτιών σε ανεκτέλεστο σε ενοποιημένη βάση μειώθηκε κατά 
17% και ανήλθε σε $1,4 δισ. κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2006 από $1,8 δισ. το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2005.  
 
Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006, οι μη ενοποιημένες 
κοινοπραξίες της Εταιρείας (μη περιλαμβανομένης αυτής της Transeastern) 
παρέδωσαν 320 σπίτια με μέση τιμή πώλησης $336.000, αποφέροντας έσοδα από 
την κατασκευή σπιτιών ύψους $107,4 εκατ. Οι κ/ξίες της εταιρείας (μη 
περιλαμβανομένης της κ/ξίας της Transeastern) ανακοίνωσαν 138 αρνητικές 
καθαρές παραγγελίες πωλήσεων, λόγω των προσπαθειών των κοινοπραξιών της 
Εταιρείας να επανεκτιμήσουν την ποιότητα του ανεκτέλεστού της. Στις 31 
Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία είχε 502 σπίτια σε ανεκτέλεστο από τις μη 
ενοποιημένες κοινοπραξίες (μη περιλαμβανομένης της κ/ξίας της Transeastern) 
με αθροιστική αξία πωλήσεων (aggregate sales value) ύψους $171,3 εκατ. Στις 
31 Δεκεμβρίου 2006, οι μη ενοποιημένες κ/ξίες της Εταιρείας (μη 
περιλαμβανομένης της κ/ξίας της Transeastern) ήλεγχαν περίπου 5.000 οικόπεδα. 
Η Εταιρεία δεν περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της κ/ξίας της Transeastern λόγω 
της διαγραφής της επένδυσής της και της τωρινής της προσδοκίας ότι η κ/ξία δεν 
θα συνεισφέρει στα αποτελέσματα της Εταιρείας. 
 
Το EBITDA για το τέταρτο τρίμηνο του 2006 ανήλθε σε $84,6 εκατ. σε σύγκριση 
με τα $142,2 εκατ. του τέταρτου τριμήνου του 2005. 
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Πρόβλεψη για το 2007  
 
Λόγω της έλλειψης ορατότητας για το υπόλοιπο του 2007, συμπεριλαμβανομένου 
του χρόνου μίας ανάκαμψης και του επιπέδου των μελλοντικών απομειώσεων 
παγίων και των διαγραφών προκαταβολών στα option (option deposit write-offs), 
η Εταιρεία δεν παρέχει πρόβλεψη για τα κέρδη του 2007 επί του παρόντος.  
 
Η TOUSA δήλωσε: 
“Οι προσπάθειές μας για το υπόλοιπο του έτους επικεντρώνονται στο να 
ασχοληθούμε με τις λειτουργικές μας πρωτοβουλίες μείωσης του αποθέματος 
σπιτιών τον περιορισμό των speculative κατασκευών, την επικέντρωσή μας στα 
προ-πωλήσεων σπίτια (pre-sale homes), στη δημιουργία μετρητών και στη 
βελτίωση της ρευστότητάς μας. Λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα σήμερα, η TOUSA 
θα μπορέσει να επικεντρωθεί στη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της 
ισχύος του ισολογισμού της στο μέλλον”. “Δεν αναμένουμε να διορθωθεί μέσα 
στο 2007 το θεμελιώδες ζήτημα της προσφοράς που υπερβαίνει τη ζήτηση. Έτσι, 
θα συνεχίσουμε να εξισορροπούμε την τιμή των σπιτιών και την κερδοφορία με 
την ταχύτητα των πωλήσεων και να αναμένουμε συνεχιζόμενη πίεση στα 
περιθώρια κέρδους μας μέσα στο 2007”. 
 
Η κοινοπραξία της Transeastern  
 
Η TOUSA απέκτησε το μερίδιό της ποσοστού 50% στην κοινοπραξία της 
Transeastern την 1 Αυγούστου 2005, όταν η κοινοπραξία της Transeastern 
εξαγόρασε ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κατασκευής 
σπιτιών και τις επιχειρήσεις της Transeastern Properties, Inc., 
συμπεριλαμβανομένων των εργασιών σε εξέλιξη, των έτοιμων οικοπέδων και 
συγκεκριμένων δικαιωμάτων options γης. Η κοινοπραξία της Transeastern 
πλήρωσε περίπου $826,2 εκατ. για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και τις 
επιχειρήσεις (οι οποίες περιελάμβαναν την ανάληψη υποχρεώσεων ύψους $112,0 
εκατ. και κάποιες δαπάνες συναλλαγής, καθαρές μετά από $30,1 εκατ. 
μετρητών). Το άλλο μέλος της κοινοπραξίας είναι μία εταιρεία που ελέγχεται από 
τους πρώην κατόχους πλειοψηφίας της Transeastern Properties. Η TOUSA 
εξακολουθεί να λειτουργεί  ως το διευθύνων μέλος της κοινοπραξίας της 
Transeastern μέσω της πλήρως ιδιόκτητης θυγατρικής της Εταιρείας, την TOUSA 
Homes L.P.  
 
Με το σχηματισμό της κοινοπραξίας της Transeastern JV, προς όφελος των 
δανειστών του κύριου και ενδιάμεσου χρέους της κοινοπραξίας, η TOUSA σύναψε 
εγγυήσεις ολοκλήρωσης σχετικά με την ολοκλήρωση συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων ανάπτυξης που βρίσκονταν σε εξέλιξη την 1 Αυγούστου 2005, 
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την πληρωμή συγκεκριμένων δαπανών σε σχέση με το έργο και την πληρωμή, 
την εγγύηση ή την αφαίρεση συγκεκριμένων δικαιωμάτων κατάσχεσης (bonding 
or removal of certain mechanics’ liens) στην περίπτωση που η κοινοπραξία 
αποτύγχανε να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες αυτές (οι «Εγγυήσεις 
Ολοκλήρωσης»). Η TOUSA επίσης σύναψε εγγυήσεις carve-out ώστε να 
αποζημιώσει τους δανειστές για τυχόν υποχρεώσεις, ζημίες, ποινές, αγωγές, 
δικαστικές αποφάσεις, δίκες, έξοδα, δαπάνες και πληρωμές οι οποίες προέκυψαν 
από απάτη ή ουσιαστική παραπλάνηση από την πλευρά οποιασδήποτε από τις 
δανειολήπτριες εταιρείες, από υπεξαίρεση συγκεκριμένων πληρωμών από τις 
δανειολήπτριες εταιρείες, από την ανάρμοστη χρήση εσόδων ασφάλισης, από τη 
σκόπιμη κακή διαχείριση ή την κατασπατάληση αναφορικά με την εγγύηση και/ή 
τη μη διατήρηση ασφάλισης ή την μη πληρωμή φόρων (οι "Carve-Out 
Εγγυήσεις").  Το άλλο μέλος της κοινοπραξίας επίσης υπέγραψε εγγυήσεις carve-
out, ωστόσο, εάν αποφασιστεί ότι οι ζημίες των δανειστών είναι αποτέλεσμα των 
ενεργειών ή των παραλείψεων της TOUSA, η TOUSA θα πρέπει να αποζημιώσει 
το άλλο μέλος για τις τυχόν ζημίες που θα υποστεί σύμφωνα με τις εγγυήσεις. 
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια των Εγγυήσεων Carve-Out, εάν η TOUSA, η 
κοινοπραξία ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της υποβάλλει αίτηση προστασίας 
από πτώχευση, η TOUSA μπορεί να καταστεί υπεύθυνη για την πληρωμή του 
συνολικού ποσού των εκκρεμών δανείων. Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η 
κοινοπραξία της Transeastern είχε περίπου $625,0 εκατ. εκκρεμές τραπεζικό 
χρέος, εκ του οποίου $400,0 εκατ. ήταν κύριο χρέος (senior debt). 
  
Η TOUSA έλαβε επιστολές απαίτησης από τον διοικητικό εκπρόσωπο των 
δανειστών της κοινοπραξίας της Transeastern, απαιτώντας πληρωμή στα πλαίσια 
των Εγγυήσεων Ολοκλήρωσης και των Carve-Out Εγγυήσεων. Σε αυτές τις 
επιστολές απαίτησης υποστηρίζεται ότι πιθανές αθετήσεις υποχρεώσεων και 
γεγονότα αθέτησης υποχρεώσεων έχουν λάβει χώρα σύμφωνα με τις συμφωνίες 
πίστωσης και ότι αυτές οι πιθανές αθετήσεις υποχρεώσεων ή τα γεγονότα 
αθέτησης έχουν ενεργοποιήσει τις υποχρεώσεις της Εταιρείας στα πλαίσια των 
Εγγυήσεων. Οι δανειστές ισχυρίζονται ότι οι υποχρεώσεις εγγύησης της TOUSA 
ισοδυναμούν ή υπερβαίνουν το σύνολο των εκκρεμών υποχρεώσεων στα πλαίσια 
κάθε μίας από τις συμφωνίες πίστωσης και ότι η TOUSA είναι υπόχρεη για 
τόκους, έξοδα και δαπάνες από τις αθετήσεις αυτές. Επιπρόσθετα, ο διοικητικός 
εκπρόσωπος του κύριου χρέους (senior debt) έχει, μεταξύ άλλων, προσφάτως 
απαιτήσει τη συσσώρευση (accrual) μίας αμοιβής 50 μονάδων βάσης για 
παράταση οφειλής και μία αύξηση 25 μονάδων βάσης επί του επιτοκίου και επί 
των αμοιβών των επιστολών πίστωσης σχετικά με το κύριο χρέος (senior debt). 
 
Η TOUSA έχει αμφισβητήσει και συνεχίζει να αμφισβητεί αυτούς τους 
ισχυρισμούς. Ωστόσο, η Εταιρεία εξακολουθεί να προβαίνει σε συζητήσεις 
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διακανονισμού με εκπροσώπους των τωρινών δανειστών της κοινοπραξίας της 
Transeastern και με το άλλο μέλος της κοινοπραξίας. Στα πλαίσια των 
συζητήσεων αυτών, η TOUSA έχει προτείνει μία δομή σύμφωνα με την οποία, 
είτε η κοινοπραξία είτε ο διάδοχος κάποιων ή του συνόλου των περιουσιακών της 
στοιχείων θα γινόταν μία θυγατρική της TOUSA, πλήρως ή κατά ελεγχόμενη 
πλειοψηφία. Η πρόταση επίσης μελετάει την ολοσχερή πληρωμή του κύριου 
δανείου (senior debt) ύψους $400,0 εκατ. της κοινοπραξίας, μέσω της 
δημιουργίας επιπρόσθετου χρέους. Σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις αυτές, η 
TOUSA αξιολογεί διάφορες εναλλακτικές προτάσεις χρηματοδότησης. Η TOUSA 
θα χρειαζόταν χρηματοδότηση από τρίτη πλευρά για τη διευκόλυνση της 
συναλλαγής αυτής καθώς επίσης και μία τροποποίηση στην εξασφαλισμένη 
πιστωτική της διευκόλυνση (secured credit facility) ώστε να επιτραπεί να συμβεί 
αυτό. Αν και η TOUSA βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζές της σχετικά με 
αυτή τη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι πρόκειται να είναι 
επιτυχής ή ότι η χρηματοδότηση αυτή θα γίνει υπό όρους που είναι αποδεκτοί 
στην TOUSA. 
 
Ένας διακανονισμός με τους ενδιάμεσους δανειστές της κοινοπραξίας, εάν 
επιτευχθεί, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την έκδοση 
μετοχικών τίτλων (equity) και/ή χρεογράφων (debt securities) από την TOUSA ή 
από μία από τις θυγατρικές της, συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας. Η 
TOUSA βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις της 
κοινοπραξίας και με τη διακοπή των δικαιωμάτων της κοινοπραξίας βάσει των 
συμβολαίων option και των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τις εγγυήσεις 
ολοκλήρωσης και τις υποχρεώσεις κατασκευών. Σε σχέση με το να γίνει η 
κοινοπραξία μία πλήρως ιδιόκτητη ή κατά πλειοψηφία ιδιόκτητη θυγατρική της 
Εταιρείας, η TOUSA βρίσκεται σε συζητήσεις με το άλλο μέλος της κοινοπραξίας, 
στις οποίες εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η απαλλαγή από πιθανές αξιώσεις, ο 
τερματισμός των δικαιωμάτων της κοινοπραξίας στα πλαίσια διακανονισμών με 
τράπεζες γης (land bank arrangements) να εξαγοράσει συγκεκριμένες ιδιοκτησίες 
στις οποίες οι θυγατρικές του μέλους έχουν συμφέροντα, και η απαλλαγή της 
κοινοπραξίας από τις υποχρεώσεις της αναφορικά με συγκεκριμένες ιδιοκτησίες, 
συμπεριλαμβανομένων των διακανονισμών με τράπεζες γης (land bank 
arrangements). Αν και μέχρι σήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει 
να παρατείνουν τα δικαιώματα επί των συμφωνιών, μέσω της πληρωμής 
αμοιβών, για να διατηρήσουν τα δικαιώματα της κοινοπραξίας στους 
διακανονισμούς με τράπεζες γης, ή για άλλους λόγους, οι δανειστές της 
κοινοπραξίας θα μπορούσαν να προκαλέσουν τον αντίστοιχο δανειστή τους στην 
κοινοπραξία να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι 
ενδιάμεσοι δανειστές (mezzanine lenders) έχουν υποστηρίξει ότι μπορούν να 
ενεργοποιήσουν ευθύνη πλήρους αναγωγής των απαιτήσεών τους από την 
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κοινοπραξία στην Εταιρεία TOUSA, ασκώντας συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία 
θα μπορούσαν να επιτρέψουν στους δανειστές αυτούς να αποκτήσουν τον 
έλεγχο των ενδιάμεσων δανειοληπτών. Οι ενδιάμεσοι δανειστές έχουν περαιτέρω 
υποστηρίξει ότι εάν το πράξουν αυτό, μία εθελοντική αίτηση πτώχευσης από την 
εταιρεία που διαχειρίζεται την κοινοπραξία της Transeastern, με την τελική 
οδηγία των ενδιάμεσων δανειστών, θα ενεργοποιούσε ευθύνη πλήρους αναγωγής 
των απαιτήσεων από την κοινοπραξία κατά της Εταιρείας. Η Εταιρεία αμφισβητεί 
ότι μία εθελοντική αίτηση πτώχευσης, υποβληθείσα με οδηγία των ενδιάμεσων 
δανειστών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, θα ενεργοποιούσε ευθύνη πλήρης αναγωγής.  
 
Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η TOUSA θα μπορέσει να πετύχει 
ικανοποιητικούς διακανονισμούς σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Οι οποιοιδήποτε 
διακανονισμοί είναι πιθανό να αναμίξουν την Εταιρεία στο να δημιουργήσει 
περισσότερο χρέος, το οποίο θα μπορούσε, μεταξύ άλλων, να αυξήσει τις 
υποχρεώσεις της εξυπηρέτησης χρέους και να μειώσει τη δυνατότητά της να 
δημιουργήσει χρέος στο μέλλον. 
 
Ενώ η TOUSA εξακολουθεί να δεσμεύεται ότι θα εργαστεί με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την επίτευξη μίας ομόφωνης συνολικής λύσης, 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις περί διακανονισμού και η Εταιρεία μπορεί να 
μην μπορέσει να συμφωνήσει σε ένα διακανονισμό με τους δανειστές ή τα λοιπά 
μέρη, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των απαραίτητων συγκαταθέσεων 
και χρηματοδοτήσεων. Ακόμα και εάν επιτευχθεί ένας διακανονισμός, η TOUSA 
δεν μπορεί να προβλέψει την έκβαση αυτού, συμπεριλαμβανομένων των 
συνεισφορών σε μετρητά ή των λοιπών συνεισφορών στους οποίους μπορεί η 
Εταιρεία να χρειαστεί να προβεί ώστε να υλοποιήσει έναν τέτοιο διακανονισμό, 
εάν υπάρξει τοιούτος. Επιπρόσθετα, η TOUSA μπορεί να επιλέξει να ακολουθήσει 
άλλες στρατηγικές και εναλλακτικές λύσεις αναφορικά με την κοινοπραξία. Εάν η 
Εταιρεία δεν μπορέσει να πετύχει έναν διακανονισμό και καταστεί υπόχρεη 
σύμφωνα με μερικές ή με όλες τις εγγυήσεις, το γεγονός αυτό μπορεί να έχει μία 
ουσιαστική δυσμενή επίπτωση στις επιχειρήσεις της Εταιρείας και στην 
ρευστότητα και θα μπορούσαν να λάβουν χώρα αθετήσεις υποχρεώσεων 
σύμφωνα με τα έγγραφα που διέπουν το υπάρχον χρέος της, και μπορεί να 
χρειαστεί η Εταιρεία να εξετάσει όλες τις εναλλακτικές της λύσεις σχετικά με την 
αναδιάρθρωση της επιχείρησής της και της κεφαλαιακής της δομής.  
 
Το οικονομικό έτος της κοινοπραξίας Transeastern λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Η 
κοινοπραξία αυτή ανακοίνωσε για την 30/11/2006 καθαρή ζημία ύψους $468,0 
εκατ. Ένα σημαντικό μέρος της ζημίας της κοινοπραξίας της Transeastern μπορεί 
να αποδοθεί σε απομειώσεις αποθέματος ύψους $279,8 εκατ. και σε διαγραφές 
προκαταβολών γης και δαπάνες εγκατάλειψης. Η κοινοπραξία επίσης καταχώρισε 
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δαπάνες απομείωσης ύψους $176,6 εκατ. επί υπεραξίας (goodwill) και λοιπών 
άυλων παγίων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2006. Μετά την 
καταχώριση των δαπανών απομείωσης που προαναφέρθηκαν, η αξία «carrying 
value» των περιουσιακών στοιχείων της κοινοπραξίας της Transeastern στις 30 
Νοεμβρίου 2006 ανήλθε περίπου σε $471,0 εκατ., εκ των οποίων $293,9 εκατ. 
αντιπροσώπευαν γη και κατασκευές σε εξέλιξη. Στις 30 Νοεμβρίου 2006, οι 
υποχρεώσεις της κοινοπραξίας Transeastern ανέρχονταν σε $810,6 εκατ., εκ των 
οποίων $625,0 εκατ. αντιπροσωπεύουν το τραπεζικό χρέος. Στις 30 Νοεμβρίου 
2006, οι υποχρεώσεις της κοινοπραξίας υπερέβησαν τα περιουσιακά της στοιχεία 
κατά $339,6 εκατ. και υπάρχει μεγάλη αμφιβολία σχετικά με την ικανότητα της 
κοινοπραξίας να συνεχίσει να είναι μία βιώσιμη επιχείρηση, εάν δεν γίνει μια 
ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της δομής του χρέους της και του μετοχικού της 
κεφαλαίου ή χωρίς την εισροή επιπρόσθετου κεφαλαίου από τα μέλη της. Αυτό 
αποδεικνύεται από την γνωμοδότηση περί βιωσιμότητας που έλαβε η κοινοπραξία 
της Transeastern στις ελεγμένες οικονομικές της καταστάσεις της 30 Νοεμβρίου 
2006. 
 
Ως αποτέλεσμα αυτών και άλλων παραγόντων, κατά τη διάρκεια του έτους που 
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2006, η TOUSA αξιολόγησε τη δυνατότητα 
ανάκτησης της επένδυσής της στην κοινοπραξία της Transeastern, σύμφωνα με 
τα APB 18, “Τη Λογιστική Μέθοδο των Ιδίων Κεφαλαίων για Επενδύσεις σε Κοινό 
Μετοχικό Κεφάλαιο” και προσδιόρισε την επένδυσή της ως πλήρως απομειωμένη. 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2006, η Εταιρεία διέγραψε $145,1 εκατ. σχετικά με την 
επένδυσή της στην κοινοπραξία της Transeastern, τα οποία περιλαμβάνουν $31,3 
εκατ. εισπρακτέων δανείων μελών και $21,4 εκατ. εισπρακτέων ποσών για 
αμοιβές διοίκησης, προκαταβολές και τόκους που οφείλονται στην TOUSA από 
την κοινοπραξία της Transeastern JV.  Οι διαγραφές της TOUSA ύψους $145,1 
εκατ. συμπεριλαμβάνονται στη ζημία από τις κοινοπραξίες στις συνοδεύουσες 
ενοποιημένες καταστάσεις λειτουργιών (statement of operations). 
 
Σύμφωνα με τα SFAS No. 5, Λογιστική για Απρόοπτα (“SFAS 5”), η TOUSA έχει 
αξιολογήσει το εάν θα έπρεπε οποιοδήποτε ποσό να είναι έντοκο (to be accrued) 
σε σχέση με μία πιθανή αναδιάρθρωση της κοινοπραξίας της Transeastern, όπως 
συζητήθηκε παραπάνω. Σύμφωνα με τα SFAS 5, η Εταιρεία έχει προβλέψει 
(accrued) στις 31/12/2006 μία ζημία προ φόρων $275,0 εκατ. (απεικονίζοντας 
την πρόβλεψή της στο χαμηλότερο της κλίμακας, για πιθανή ζημία, όπως αυτή 
προσδιορίστηκε υπολογίζοντας τη διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης εύλογης 
αξίας αγοράς του τιμήματος που η Εταιρεία αναμένει να καταβάλει σε σχέση με 
το συνολικό διακανονισμό και της εκτιμώμενης εύλογης αξίας αγοράς της 
επιχείρησης που η Εταιρεία θα εξαγόραζε σύμφωνα με την πρότασή της), το 
οποίο ποσό παρουσιάζεται ως στοιχείο σε ξεχωριστή γραμμή στην ενοποιημένη 
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κατάσταση λειτουργιών του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2006 και 
συμπεριλαμβάνεται στους πληρωτέους λογαριασμούς και στις λοιπές υποχρεώσεις 
στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2006. Δεν μπορεί να 
δοθεί καμία διαβεβαίωση όσον αφορά τα ποσά που θα πρέπει τελικά να 
καταβληθούν βάσει οποιουδήποτε διακανονισμού, εάν επιτευχθεί ένας τέτοιος 
διακανονισμός. 
 
Τροποποίηση της Πιστωτικής Συμφωνίας (Credit Facility) 
 
Η TOUSA τροποποίησε την πιστωτική της συμφωνία των $800 εκατ. ώστε να 
μειώσει τον ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής κάλυψης (minimum interest coverage 
ratio). 
 
Για περισσότερα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της TOUSA 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TOUSA, www.tousa.com.  
 

 
 

Από το Γραφείο Τύπου 
του Ομίλου 

της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 
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