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Περιεχόµενα 
 
 

- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

        
- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 
- ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 
- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 
 
 
Πλήρες Όνοµα 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  Α.Ε 
 
Έδρα 
Σολωµού 24 Τ.Κ  17456  Άλιµος 
 
Χώρα εγκατάστασης  
Ελλάδα 
 
Κύρια ∆ραστηριότητα 
Εταιρία συµµετοχών 
 
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 
6801/06/Β/86/08 
 
Εποπτεύουσα αρχή 
ΦΑΕ Πειραιά 
 
Αριθµός φορολογικού µητρώου 
094105288 
 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος) 
Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Τεχνικός, ως και Γενικός ∆/ντής 
Γεώργιος Στέγγος (∆ιευθύνων Σύµβουλος) 
Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος  
Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, µέλος  
Νικόλαος Σταθάκης του ∆ηµητρίου, µέλος 
Νικόλαος Κοντόπουλος του Χρήστου, µέλος 
Αθανάσιος Κλαπαδάκης (µέλος) 
Αλέξανδρος Παπαιωάννου (µέλος) 
 
 
 
Noµικοί Σύµβουλοι 
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
AIBAZI∆ΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ  
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥΣΑΣ & ΤΣΙΜΠΡΗΣ 
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΡΥΛΕΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
 
Τραπεζίτες 
CITIBANK 
NOVA BANK 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΓΝΑΝΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 
Eλεγκτές 
Ernst & Young Hellas S.A. 
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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της οικονοµικής περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 
Μαρτίου 2005 σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που 
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της  Τεχνικής Ολυµπιακής την 29 Ιουνίου 2005 και έχουν 
δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεση τους στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς και την ανάρτηση τους στο 
διαδύκτιο, στην διεύθυνση www.techol.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά 
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία, αλλά 
δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας, 
σύµφωνα µε  τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
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ΟIKONOMIKH ANAΣΚΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 
Επισκόπηση αποτελεσµάτων 
 
Οικονοµικό Περιβάλλον 
 
H ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. συµµετέχει σε µια σειρά εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στις 
κατασκευές δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, την κατασκευή κατοικιών και αξιοποίησης γης στις ΗΠΑ, 
τον τουρισµό και τον τοµέα της φιλοξενίας γενικότερα (εκµετάλλευση και διαχείριση 4 ξενοδοχείων, 
εγκαταστάσεων γκολφ, εκµετάλλευση και διαχείριση µαρίνας ελλιµενισµού σκαφών αναψυχής, 
κ.λ.π.),την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, την αξιοποίηση και ανάπτυξη γης (Real 
Estate) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,τις παραχωρήσεις εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 
(BOOT),όπως οι µαρίνες Φλοίσβου και Σάµου και πρόκειται να αναπτύξει και νέες δραστηριότητες µε 
την ίδρυση εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 
 
Αποτελέσµατα για την περίοδο 
 
(Από 01/01/0 έως 31/03/2005) 
 
Λειτουργικά αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
 
Τα ενδεικτικά αποτελέσµατα από συνεχιζόµενες εργασίες είναι :  
 
 2005 

€000 
2004 
€000 

 Μεταβολή 
    %

   
Έσοδα από συνεχιζόµενες εργασίες 570.905 482.591  18,30
Κέρδος από συνεχιζόµενες λειτουργικές 
δραστηριότητες  

32.575 23.953  36,00 

Καθαρό κέρδος από συνεχιζόµενες λειτουργικές 
δραστηριότητες  

20.196 14.057  43,67 

 
 
 
Απόδοση ανά τοµέα  
 
 
Real Estate: 
 
Όπως και στα προηγούµενα χρόνια, τα αποτελέσµατα κατέδειξαν την αυξηµένη σηµασία  του τοµέα 
Real Estate της θυγατρικής του Οµίλου Technical Olympic USA.Το 2004 η TOUSA παρέδωσε 
περισσότερα από 2.300 σπίτια στη Florida,µε έσοδα που υπερέβησαν τα $630 εκ. Η διοίκηση της 
εταιρίας συνέχισε να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη  του τοµέα 
αυτού. Έτσι προχώρησε σε οριστική συµφωνία για την εξαγορά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
και των παγίων στοιχείων που είναι σχετικά µε τις κατασκευές σπιτιών της εταιρείας Transeastern 
Properties Inc.µε έδρα το Coral Springs,της Florida.Σύµφωνα µε δήλωση της χρηµατιστηριακής 
εταιρείας JMP Securities,που εκπροσωπούσε τον πωλητή, η συναλλαγή αυτή αποτελεί την 
µεγαλύτερη εξαγορά µη εισηγµένης εταιρείας στον κλάδο κατασκευής σπιτιών 
<<homebuilding>>.Σύµφωνα µε την διοίκηση της TOUSA, το κόστος της εξαγοράς θα ανακοινωθεί 
µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συµφωνίας, που προβλέπεται να γίνει µέσα στο τρίµηνο 
του 2005. 
Σύµφωνα µε το περιοδικό <<Builder Magazine>>,η εταιρεία Τranseastern το 2004 κατετάγη ως η 37η 
µεγαλύτερη εταιρεία homebuilding µε συνολικό τζίρο 466 εκ. δολάρια και 2.385 παραδόσεις νέων 
κατοικίων. Στις 31 Μαρτίου 2005,η Transeastern είχε στην κυριότητα της και έλεγχε 22.000 οικόπεδα 
σε όλες τις κύριες αγορές της Florida. 
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Κατασκευαστικός : 
 
Για το τρίµηνο του 2005 η κατασκευαστική δραστηριότητα εµφανίζεται µειωµένη, διότι οι προκηρύξεις 
διαγωνισµών καθυστερούν σηµαντικά και τα µεγάλα αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα δεν έχουν ακόµη 
ανάλογη αξιόλογη παρουσία. Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη του ιδιωτικού τοµέα στην αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας του ∆ηµοσίου και των διαφόρων Οργανισµών αναµένεται να διαδραµατίσει 
ενεργό ρόλο στο µέλλον του κατασκευαστικού κλάδου. 
Στον τοµέα των περιβαλλοντικών έργων προωθούνται έργα δύο κατηγοριών: 
-επεξεργασία και διαχείριση αστικών απορριµµάτων 
-ανάπτυξη νέων µονάδων βιολογικού καθαρισµού 
Τα ποσά που θα χρηµατοδοτήσουν περιβαλλοντικά έργα κατά το διάστηµα 2005-2008 ανέρχονται σε 
€6 δις. 
Μια µεγάλη αγορά για τις κατασκευαστικές εταιρίες είναι η υλοποίηση έργων υποδοµής σε χώρες των 
Βαλκανίων, οι οποίες υστερούν σε τέτοιου είδους έργα, την ίδια ώρα που οι οικονοµίες τους πρέπει να 
κάνουν σηµαντικά βήµατα για να προσεγγίσουν τις οικονοµίες των λοιπών κρατών-µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια αυτά, ο Μοχλός διερευνά και συµµετέχει ενεργά σε διαγωνισµούς 
µεγάλων δηµόσιων έργων στις Βαλκανικές χώρες µε εγκεκριµένα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Πρόσφατο παράδειγµα είναι η ανάληψη της αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Lacobeni -
Sadova στην Βόρεια Ρουµανία, Προϋπολογισµού € 35 εκ. 
 
 
Ξενοδοχειακός: 
 
Στο συγκρότηµα Πόρτο Κάρρας ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η Α’ φάση του µεγάλου επενδυτικού 
προγράµµατος ύψους € 150 εκ. Η Β’ φάση του εν λόγω επενδυτικού προγράµµατος περιλαµβάνει :α) 
την κατασκευή τουριστικών κατοικιών και πώληση τους µε το σύστηµα factoring,β)το δεύτερο ορεινό 
γήπεδο γκολφ, γ) το φράγµα µε λεκάνη κατάκλισης και λεκάνη απορροής εντός των ορίων του 
συγκροτήµατος µε δυναµικότητα απόληψης 1 εκατ. κυβικά µέτρα ετησίως, δ)τα έργα ανάπτυξης 
αγροτουρισµού και στ)τις νέες συνεδριακές αίθουσες και την ανακαίνιση παλαιών, ύψους € 250 εκατ. 
περίπου. 
 
 
Φόρος εισοδήµατος  
 
 Ο φόρος εισοδήµατος σαν ποσοστό επί του κέρδους από συνήθεις δραστηριότητες πριν το φόρο 
εισοδήµατος ανήλθε στο 38% κατά το τρέχον έτος και 41% το προηγούµενο έτος. Ο ενεργός  
φορολογικός συντελεστής παρέµεινε ψηλός κατά το τρέχον έτος, κυρίως σαν αποτέλεσµα της 
υπεραξίας από την αναπροσαρµογή των παγίων. 
 
 
 
Κέρδη ανά µετοχή 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή βασίζονται στα αποτελέσµατα που καταχωρήθηκαν στην ενοποιηµένη 
κατάσταση αποτελεσµάτων Τα κέρδη ανά µετοχή από συνεχιζόµενες εργασίες συνεχίζουν να 
διατηρούν µια σταθερά ανοδική πορεία. 
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Κεφαλαιουχικές δαπάνες 
 
 
Εργαζόµενοι 
 
Αριθµός εργαζοµένων 
 
Ο µέσος αριθµός των εργαζοµένων του οµίλου µειώθηκε  από 2.680 το 2004 σε 2.132 την περίοδο 
01/01/2005 έως 31/03/2005. Η µείωση οφείλεται κυρίως στην ύφεση της δραστηριότητας του 
κατασκευαστικού κλάδου του ΜΟΧΛΟΥ ΑΕ στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης που διέπει τον 
κατασκευαστικό κλάδο στη Ελλάδα ύστερα από την ολοκλήρωση σηµαντικών έργων. 
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∆οµή συγκροτήµατος  
 
Εταιρεία                                                       Χώρα Εγκατάστασης                Ισοδύναµο % Συµµετοχής              
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α  
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕΒΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 48,23% 
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΜΟΧΛΟΣ µε 100% 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΞΟΤΗΣ µε 99% 
ALVITERRA HELLAS ATEOE ΕΛΛΑ∆Α 74,12% 
EUROROM CONSTRUST SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΧΛΟΣ µε 100% 
ΤECHNICAL OLYMPIC USA INC Η.Π.Α. 73,38% 
ΤECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC Η.Π.Α. 100% 
TECHNICAL OLYMPIC UK LTD ΑΓΓΛΙΑ 100% 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 94,82% 
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90% 
ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 46,81% 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90% 
VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90% 
ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90% 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛ.ΣΠΟΥ∆ΩΝ Π. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ EΛΛΑ∆Α 90% 
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡAΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 90% 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Π.ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 51% 
ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,04% 
ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 99% 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 99,90% 
∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 67,58% 
ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ  ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 97% 
ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 88% 
ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 84% 
LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOLDING ΕΛΛΑ∆Α 29,70% 
LAMDA OLYMPIC SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΧΛΟΣ µε 50%                  
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α 30,98% 
                             
Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οι θυγατρικές των εταιρειών, ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ΤΟΞΟΤΗΣ 
ΑΕ,TOUSA, ∆ΗΛΟΣ ΑΕ. Επίσης στην ενοποίηση συµπεριλαµβάνονται µε την µέθοδο της Καθαρής 
θέσης οι εταιρείες LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOLDING και ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ καθώς επίσης 
και όλες οι συµµετοχές σε συγγενείς των εταιρειών ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ,TOUSA,∆ΗΛΟΣ.                                
  
                        
 
Στόχοι και πολιτική διαχείρισης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  
 
Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα του συγκροτήµατος εκτός από τα παράγωγα, αποτελούνται 
από τραπεζικά δάνεια, οµόλογα, µετατρέψιµες εξαγοράσιµες προνοµιούχες µετοχές, χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις και συµβάσεις ενοικιαγοράς, µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο κυριότερος 
σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες του 
συγκροτήµατος. Το συγκρότηµα κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως 
εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες 
του. 
 
Το συγκρότηµα συµµετέχει επίσης σε συναλλαγές παραγώγων, κυρίως συµβάσεις ανταλλαγής 
επιτοκίων και προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος. Ο σκοπός είναι η διαχείριση κινδύνων 
επιτοκίου και ξένου συναλλάγµατος που προκύπτουν από τις εργασίες και τις πηγές χρηµατοδότησης 
του συγκροτήµατος. 
 
Πολιτική του συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την 
εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα του συγκροτήµατος είναι 
κίνδυνος επιτοκίου, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος και πιστωτικός 
κίνδυνος. Το διοικητικό συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς 
τους κινδύνους, οι οποίες συνοψίζονται πιο κάτω. Το συγκρότηµα παρακολουθεί επίσης τον κίνδυνο 
αγοράς που προκύπτει από όλα τα χρηµατοπιστωτικά µέσα. Το µέγεθος αυτού του κινδύνου που 
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προέκυψε κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφέρεται λεπτοµερώς στη σηµείωση 27. σελίδα. Οι 
λογιστικές αρχές του συγκροτήµατος για τα παράγωγα αναφέρονται στη σηµείωση 2. 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
 
Ο κίνδυνος επιτοκίου για το συγκρότηµα σχετίζεται  κυρίως µε  τις υποχρεώσεις του συγκροτήµατος 
σε  µακροπρόθεσµα δάνεια. Η πολιτική του συγκροτήµατος είναι η διαχείριση των δαπανών για  
τόκους χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό δανείων µε σταθερό και κυµαινόµενο επιτόκιο. Η πολιτική 
του συγκροτήµατος είναι να διατηρεί µεταξύ 30% και 60% του δανεισµού του µε σταθερό επιτόκιο. Για 
την πιο αποτελεσµατική διαχείριση του µίγµατος δανείων, το συγκρότηµα συνάπτει συµβάσεις 
ανταλλαγής επιτοκίων, µε βάση τις οποίες το συγκρότηµα δεσµεύεται να ανταλλάσσει σε 
προκαθορισµένα χρονικά διαστήµατα, τη διαφορά µεταξύ σταθερού και κυµαινόµενου επιτοκίου 
όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση τη προσυµφωνηµένη ονοµαστική αξία. Αυτές οι συµβάσεις 
ανταλλαγής προσδιορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης των δανείων που αφορούν. Στις 31 Μαρτίου 
2005, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις από τις συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων, περίπου 45% 
του δανεισµού του συγκροτήµατος (συµπεριλαµβανοµένου του µέρους των µετατρέψιµων 
εξαγοράσιµων προνοµιούχων µετοχών που λογίζεται ως υποχρέωση) έφεραν σταθερό επιτόκιο. 
 
Κίνδυνος τιµών  ξένου συναλλάγµατος 
 
Σαν αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων του συγκροτήµατος σε εργασίες στις Ηνωµένες 
Πολιτείες, ο ισολογισµός του συγκροτήµατος µπορεί να επηρεαστεί σηµαντικά από τις µεταβολές στη 
συναλλαγµατική ισοτιµία US$ / Ευρώ.  
 
Το συγκρότηµα προσπαθεί να αντισταθµίσει τις επιδράσεις που προκύπτουν από τη συναλλαγµατική 
δοµή των εργασιών του µε τη σύναψη δανείων σε δολάρια Ηνωµένων Πολιτειών. 
 
 
Κίνδυνος τιµής αγαθών 
 
Ο κίνδυνος που προκύπτει για το συγκρότηµα από µεταβολές στις τιµές αγαθών είναι ελάχιστος. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Το συγκρότηµα εµπορεύεται αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 
Είναι πολιτική του συγκροτήµατος όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυµούν να εµπορεύονται επί 
πιστώσει υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές 
απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για 
το συγκρότηµα από επισφαλείς απαιτήσεις. Για συναλλαγές που γίνονται σε νοµίσµατα εκτός από το 
κύριο νόµισµα της σχετικής λειτουργικής µονάδας, το συγκρότηµα δεν προσφέρει πιστωτικές 
διευκολύνσεις χωρίς την ειδική έγκριση του ∆ιευθυντή του Τµήµατος Πιστώσεων. 
 
 
∆εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός  του συγκροτήµατος.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Στόχος του Όµιλου είναι η διατήρηση ισοζυγίου µεταξύ της συνεχούς παροχής χρηµατοδότησης και 
της ευελιξίας µέσω της χρήσης παρατραβηγµάτων, τραπεζικών δανείων, χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων και συµβάσεων ενοικιαγοράς.  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Για  το έτος που έληξε  στις 31 Μαρτίου 2005 
 

Σηµ. 31/3/2005 31/3/2004
(ποσά σε χιλ €)
Έσοδα 5 570.905 482.591
Κόστος πωλήσεων B2 479.121 411.858
Μικτό κέρδος 91.784 70.733
Άλλα έσοδα B3 3.727 1.469
Έξοδα ∆ιάθεσης B4 (24.691) (21.322)
Έξοδα ∆ιοίκησης B4 (39.119) (27.576)
Άλλα λειτουργικά έξοδα B6 0 0
Χρηµατοοικονοµικό κόστος B7 873 648
Κέρδη/(Ζηµίες) πρό φόρων 32.575 23.953
Φόροι B9 (12.380) (9.896)
Κέρδη/(Ζηµίες) µετά από φόρους 20.196 14.057

Κατανέµονται  σε :
   Μετόχους εταιρίας 14.867 9.182
   ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 5.329 4.875

20.196 14.057

Κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή
       -Βασικά 0,15 0,11
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
στις 31 Μαρτίου 2005 
(ποσά σε χιλ €) Σηµ. 31/3/2005 31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 17
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ακίνητα,εγκαταστάσεις και εξοπλισµός A1 307.083 310.034
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία A2 17.387 17.398
Επενδύσεις σε ακίνητα A3 8.892 8.892
Επενδύσεις σε συνδεδεµένη εταιρία A4 37.923 30.794
Συµµετοχές σε κοινοπραξίες A4 60.300 54.508
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία A5 55.074 62.560
Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία A6 6.834 13.923
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις A7 19.262 21.081
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία A8 2.352 2.352
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 515.107 521.542

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα A9 1.090.375 1.072.695
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις A10 177.750 171.281
Συµβόλαια προθεσµιακών πράξεων 28 25
Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 220.424 303.344
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.488.577 1.547.345

Σύνολο Ενεργητικού 2.003.684 2.068.887

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο A13 132.500 132.500
Αποθεµατικά A14 308.661 301.193
Σωρευµένα κέρδη 174.997 165.815

616.158 599.508
∆ιαφορές συναλλάγµατος (14.377) 14.547
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 154.312 147.003

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 756.093 761.058

Μακροπρόθεσµες  υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια A16 650.222 688.059
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις A7 31.721 34.338
Κρατικές επιχορηγήσεις A21 10.653 10.840
Προβλέψεις A18 799 767
Σύνολο µη τρέχουσων υποχρεώσεων 693.395 734.004

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθεύτες και άλλες υποχρεώσεις A19 433.179 450.682
Κρατικές επιχορηγήσεις A21 1.366 1.375
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις A16 98.636 101.837
Φόρος εισοδήµατος πληρωτέος B9 15.220 14.113
Προβλέψεις A18 5.795 5.817
Σύνολο τρέχουσων υποχρεώσεων 554.196 573.825

Σύνολο υποχρεώσεων 1.247.591 1.307.829

Σύνολο Ιδιων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.003.684 2.068.887
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
Για την περίοδο  που έληξε  στις 31 Μαρτίου 2005 
 
(ποσά σε χιλ €) Σηµείωση 31/3/2005 31/3/2004

32.575 23.953

Καθαρές χρηµατοοικονοµικές δαπάνες 873 648
(Κέρδος)/ζηµιά από πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 0 0
Ζηµιά από πώληση δραστηριοτήτων 270 84
Αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις 0 0
Αναπρ.στην πραγµατική αξία επενδύσεων σε ακίνητα 0 0
Αναπρ.στην πραγµ.αξία συµβολαίων ξένου συναλλάγµατος 212 0
Απόσβεση και αποµείωση 3.605 3.607
Απόσβεση άϋλων περιουσιακών στοιχείων 13 8

37.549 28.300
(Άυξηση)/Μείωση σε εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις -6.810 2.358
(Άυξηση)/Μείωση σε αποθέµατα -17.679 -8.719
(Άυξηση)/Μείωση σε προµηθ. και λοιπές υποχρεώσεις -20.927 23.072
Άυξηση σε προβλέψεις για εγγυήσεις συντήρησεις 0 0
Άυξηση σε προβλέψεις για εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων για 
δικαιώµατα προαίρεσης 8.414 0
Άυξηση σε προβλ. για παροχές σε εργαζ. για συνταξ/ση -147 -5
Άυξηση σε απαιτήσεις από παροχές σε εργαζόµενους 0 0
Μείωση σε προβλέψεις για αναδιάρθρωση 0 0

399 45.005
-346 -221

-14.836 -10.635
-14.783 79.155

Πώληση θυγατρικής εταιρίας 0 0
Αγορά επενδύσεων σε ακίνητα -11.542 -3.065
Εισπράξεις από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα 0 0
Εισπράξεις από πώλ.διαθ/µων προς πώληση χρηµ/κών 
περιουσ. στοιχείων 11.185 20.211
Αγορά άϋλων περιουσιακών στοιχείων -3 0
Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0
Αγορά θυγατρικής εταιρίας ύστερα από την αφαίρεση των 
διαθεσίµων της 0 -6.322
Αγορά ακινήτων εγκαταστάσεων & εξόπλισµου -3.712 -7.338
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού 0 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν 32 84

-4.040 3.570

Ταµειακές ροές για χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0 133.265
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεωλύσια)
Κόστος έκδοσης µακροχρόνιου δανεισµού -314 -1.663
Αποπληρωµή  δανείων -44.967 -64.051
Μερίσµατα που πληρώθηκαν -2.624 0

-55 0
-47.960 67.551

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής διαθεσίµων έναρξης -16.137 -19.372

-82.920 85.897
303.344 194.216

Πληρωµή µερισµάτων σε µετόχους µειοψηφίας

Ταµειακές ροές από εργασίες 

Καθαρή αύξηση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα π

Τόκοι που πληρώθηκαν
Φόρος εισοδήµατος που πληρώθηκε
Καθαρή ταµειακή ροή για/από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρές ταµειακές ροές για επενδυτικές δραστηριότητες

Ταµειακές  ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Λειτουργικό κέρδος πριν από τις µεταβολές στο κεφάλαιο κίνηση

Καθαρό κέρδος πριν από το φόρο εισοδήµατος
Αναπροσαρµογές για :

Ταµειακή ροές από λειτουργικές δραστηριότητες



Όµιλος Τεχνικής Ολυµπιακής   
 

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες  
Οικονοµικές Καταστάσεις       Σελίδα 13 από 35         

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Για το έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους

(ποσά σε χιλ €) Σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποθεµατικό 
αναπροσαρµ

ογών
Λοιπά 

αποθεµατικά

Συναλλαγµα
τικές 

διαφορές
Σωρευµένα 

κέρδη Σύνολο
∆ικαιώµ
Μειοψηφ

Καθαρή Θέση έναρξης περιόδου 132.500 301.193 14.547 165.815 614.055 147.0
Αλλαγές στις λογιστικές αρχές 0
Αναµορφωµένη καθαρή θέση 132.500 0 0 301.193 14.546 165.815 614.054 147.0
Μεταβολές ιδίων κεφαλαίων κατά  το 2005
Υπεραξία από επανεκτίµηση παγίων 0 0 0 0 0 0 0
∆ιαθέσιµες προς πώληση συµµετοχές: 0 0 0 0 0 0 0

      -Μεταφορα κερδών/(ζηµιών) αποτίµησης στα ίδια κεφάλαια 0 0 7.950 0 7.950
      -Μεταφορά αποτελέσµατος από πώληση 0 0 0 0 0 0 0
Ταµειακές αντισταθµίσεις κινδύνου (cash flow hedges) 0 0 0 0 0 0 0
      -Κέρδη /(Ζηµίες) που µεταφέρονται στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0 0 0
      -Μεταφορά στα αποτελέσµατα 0 0 0 0 0 0 0
     - Μεταφορά στο κονδύλι που αντισταθµίστηκε 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές από µετατροπή ξένων επιχειρήσεων 0 0 0 0 -28.923 0 -28.923
Φόρος για κινήσεις που έγιναν απευθειας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 -482 0 -482
Λοιπές κινήσεις -86 0 0 0 0
Άλλες κινήσεις(να δηλωθούν) 0 0 0 0 0 0 0
Άλλες κινήσεις(να δηλωθούν) 0 0 0 0 0 0 0
Κέρδη / (ζηµίες) που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια 132.414 0 308.661 -14.377 165.815 592.599 147.0
Κέρδος περιόδου 0 9.182 9.182 7.3
Συνολικά έσοδα και έξοδα χρησης 132.414 0 308.661 -14.377 174.997 601.781 154.3

∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0 0 0 0 0
Αύξηση /(Μείωση) Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0
Έκδοση µετοχών µε δικαίωµα προαίρεσης 0 0 0 0 0
Καθαρή θέση ληξης περιόδου 132.414 0 308.661 -14.377 174.997 601.781 154.3
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1. Πληροφορίες για την εταιρία 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του  Οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής για την 

περίοδο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου στις 29 Ιουνίου 2005.  

 
  

 
2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 
 2.1 Βάση ετοιµασίας 
 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής έχουν 

ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα Πρότυπα  που έχουν εκδοθεί ή υιοθετηθεί από το Συµβούλιο 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και διερµηνείες που εκδόθηκαν  από τη Μόνιµη  Επιτροπή 
∆ιερµηνειών. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την 
χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών 
αρχών που ακολουθούνται. 

 
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, εκτός από την αποτίµηση στην πραγµατική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων, 
συµµετοχών σε θυγατρικές (στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρική εταιρίας)  και διαθέσιµων 
προς πώληση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Οι λογιστικές αξίες των 
καταχωρηθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι αντισταθµισµένα 
αναπροσαρµόζονται για να περιλαµβάνουν µεταβολές στην πραγµατική αξία που οφείλονται 
στους κινδύνους που αντισταθµίζονται. 

 
 Το λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας είναι το € ΕΥΡΩ. Για σκοπούς διευκόλυνσης της 

παρουσίασης τα ποσά εµφανίζονται σε χιλιάδες ευρώ. 
 
 2.2 Βάση ενοποίησης 
 
  
 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της  

Τεχνικής Ολυµπιακής Α.Ε. και των θυγατρικών της και καταρτίζονται  κατά την  31η Μαρτίου 
2005. 

 
 Οι θυγατρικές εταιρίες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος 

µεταφέρθηκε στο  συγκρότηµα και παύουν να ενοποιούνται όταν ο έλεγχος τους µεταφερθεί 
εκτός συγκροτήµατος. 

 
 Ο Όµιλος επέλεξε να εφαρµόσει την εξαίρεση που παρέχεται από το ∆ΠΧΠ 1 σχετικά µε τις 

ενοποιήσεις εταιριών και ως εκ τούτου δεν εφάρµοσε το ∆ΛΠ 22 για τις εξαγορές θυγατρικών 
που πραγµατοποιήθηκαν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης 1 Ιανουαρίου 2004 

 
 H Καζίνο Πόρτο Καρράς κατά παρέκκλιση των ∆ΠΧΠ, έχει συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις χρησιµοποιώντας την µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων.  
Εξαγοράς, έτσι όπως εφαρµόζεται από τα Γενικά Παραδεκτές Αρχές των Ηνωµένων Πολιτειών.  

 
Κατά την εφαρµογή της µεθόδου της συνένωσης συµφερόντων, τα στοιχεία των οικονοµικών 
καταστάσεων των ενοποιούµενων επιχειρήσεων πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, ως αν είχαν ενοποιηθεί από την 
αρχή της πρώτης παρουσιαζόµενης περιόδου τόσο για τη περίοδο στην οποία προκύπτει η 
ενοποίηση όσο και για κάθε άλλη συγκριτική περίοδο που γνωστοποιείται.  
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
2.2 Βάση ενοποίησης (συνεχ.)  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις µιας επιχείρησης δεν πρέπει να ενσωµατώνουν συνένωση 
συµφερόντων, στην οποία η επιχείρηση είναι µέρος, αν η ηµεροµηνία της συνένωσης των  
 
συµφερόντων είναι µεταγενέστερη από την ηµεροµηνία του πλέον πρόσφατου ισολογισµού, 
που περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Κάθε διαφορά µεταξύ του ποσού που καταχωρείται ως µετοχικό κεφάλαιο εκδοθέν, 
προσαυξηµένο µε τυχόν συµπληρωµατικό τίµηµα µε τη µορφή µετρητών ή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων και του ποσού που καταχωρείται για το µετοχικό κεφάλαιο που αποκτήθηκε, πρέπει 
να προσαρµόζεται στα ίδια κεφάλαια.   
 
 
Η ουσία µιας συνένωσης συµφερόντων είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε αγορά και ότι 
συνεχίζεται η αµοιβαία κατανοµή των κινδύνων και οφελών που υπήρχε πριν από την 
ενοποίηση των επιχειρήσεων. Η χρήση της µεθόδου της συνένωσης συµφερόντων καταχωρεί 
τούτο, µέσω της λογιστικοποίησης των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, ως αν οι ξεχωριστές 
επιχειρήσεις συνέχιζαν να λειτουργούν όπως πριν από την ενοποίηση, µολονότι τώρα τελούν 
υπό κοινή ιδιοκτησία και κοινή διοίκηση.  

 
Κατόπιν τούτων, µόνον µικρές αλλαγές γίνονται στη συσσωµάτωση των επί µέρους οικονοµικών 
καταστάσεων. 

 
∆εδοµένου ότι µία συνένωση συµφερόντων καταλήγει σε ένα ενιαίο συγκρότηµα, υιοθετείται απ' 
αυτό ένα ενιαίο σύνολο λογιστικών αρχών. Συνεπώς, το συγκρότηµα καταχωρεί τα περιουσιακά 
στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τα κεφάλαια των ενοποιούµενων επιχειρήσεων µε την υφιστάµενη 
λογιστική αξία, προσαρµοσµένη µόνο για λόγους συµµόρφωσης προς τις λογιστικές αρχές των 
ενοποιούµενων επιχειρήσεων και εφαρµογής αυτών των αρχών σε όλες τις παρουσιαζόµενες 
περιόδους. ∆εν υπάρχει καταχώρηση κάποιας νέας θετικής ή αρνητικής υπεραξίας.  

 
Οµοίως, τα αποτελέσµατα όλων των συναλλαγών µεταξύ των ενοποιούµενων επιχειρήσεων, 
άσχετα αν αυτές έγιναν πριν ή µετά τη συνένωση των συµφερόντων, απαλείφονται κατά την 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων του συγκροτήµατος. 

 
Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται σε σχέση µε τη συνένωση των συµφερόντων καταχωρούνται 
ως έξοδα της περιόδου στην οποία αναλαµβάνονται. 

 
Οι δαπάνες που αναλαµβάνονται σε σχέση µε µία συνένωση συµφερόντων συµπεριλαµβάνουν 
αµοιβές εγγραφής στο µητρώο, κόστος παροχής πληροφοριών στους µετόχους, αµοιβές 
µεσιτών και συµβούλων και αποδοχές και άλλα έξοδα σχετιζόµενα µε υπηρεσίες των 
εργαζοµένων που εµπλέκονται στην επίτευξη της ενοποίησης των επιχειρήσεων. 
 

 Αυτές επίσης περιλαµβάνουν κάθε κόστος ή ζηµία που αναλήφθηκε για να συνδυαστούν οι 
εργασίες επιχειρήσεων, που προηγουµένως ήταν ξεχωριστές. 
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
 
 2.3 Επενδύσεις σε συνδεδεµένες 
 
 Οι επενδύσεις  του οµίλου σε συνδεδεµένες εταιρίες λογίζεται µε τη λογιστική µέθοδο της 

καθαρής θέσεως. Αυτή είναι εταιρία στην οποία το συγκρότηµα ασκεί ουσιώδη επιρροή και δεν 
είναι ούτε θυγατρική αλλά  ούτε και κοινοπραξία. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες 
καταχωρείται στον ισολογισµό στο κόστος κτήσεως και αναπροσαρµόζεται µετέπειτα για την 
µεταβολή µετά την απόκτηση του µεριδίου του συγκροτήµατος στην καθαρή θέση της 
συνδεδεµένης µείον τυχόν αποµείωσης στην αξία. Η κατάσταση αποτελεσµάτων απεικονίζει το 
µερίδιο του συγκροτήµατος στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης.  

 
 2.4 Συµφέρον  σε κοινοπραξίες 
 

Το συµφέρον  του συγκροτήµατος σε κοινοπραξίες λογίζεται µε τη µέθοδο της καθαρής 
θέσεως. 

  
 2.5  Μετατροπή ξένου συναλλάγµατος  
 
 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται µε βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν την 

ηµέρα της συναλλαγής. Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται µε 
βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλες οι 
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από αυτές 
που προκύπτουν από τη µετατροπή δανείων σε ξένο νόµισµα που αντισταθµίζουν την καθαρή 
επένδυση σε εργασίες στο εξωτερικό, οι οποίες καταχωρούνται κατευθείαν στο αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών διαφορών µέχρι τη διάθεση της καθαρής επένδυσης οπότε µεταφέρονται 
στην κατάσταση αποτελεσµάτων . 

  
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εξηρτηµένων του εξωτερικού µετατρέπονται µε 
βάση τις τιµές συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι 
καταστάσεις αποτελεσµάτων των εξηρτηµένων του  εξωτερικού µετατρέπονται µε βάση τις 
µεσοσταθµικές τιµές συναλλάγµατος για το έτος. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν καταχωρούνται κατευθείαν στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών. Κατά τη 
διάθεση εξηρτηµένων στο εξωτερικό, οι συσσωρευµένες συναλλαγµατικές διαφορές 
περιλαµβάνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σαν µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς από τη 
διάθεση. 
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 2.6 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
 Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός αποτιµούνται στις αναπροσαρµοσµένες αξίες, 

σύµφωνα µε την εναλλακτική µέθοδο,  µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και οποιαδήποτε 
αποµείωση στην αξία. Τα γήπεδα δεν αποσβένονται. 

 
 Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια 

της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους περιουσιακού στοιχείου ως εξής : 
 
 Kτίρια -        από 21 ως 50  χρόνια 
 Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός -        από 05 ως 45  χρόνια 
 Μεταφορικά Μέσα -        από  07 ως 09 χρόνια 
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός -        από 04  ως 07 χρόνια 
 
 Η λογιστική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού αναθεωρείται για αποµείωση 

όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι 
ανακτήσιµη. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόµενο 
ανακτήσιµο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών 
αποµειώνονται στο ανακτήσιµο ποσό. Το ανακτήσιµο ποσό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της καθαρής τιµής πωλήσεως τους και της αξίας 
χρήσης τους. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως, οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµιακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου 
προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 
αξία του χρήµατος και των συναφών κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. Για περιουσιακά 
στοιχεία που δεν δηµιουργούν  ταµιακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι κυρίως 
ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιµο ποσό 
προσδιορίζεται για τη µονάδα που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό 
στοιχείο. 

 
 2.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 
 
 Επενδύσεις σε ακίνητα καταχωρούνται στην έυλογη αξία. Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από 

µεταβολές στην πραγµατική αξία επενδύσεων σε ακίνητα συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων για την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. 

 
 Η εύλογη αξία προσδιορίστηκε από εγκεκριµένους εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών.  
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 2.8  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
  
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ξεχωριστά  από µια επιχείρηση καταχωρούνται 

στο κόστος. Άύλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται ως µέρος µια ενοποίησης 
επιχειρήσεων καταχωρούνται ξεχωριστά από την υπεραξία αν η πραγµατική τους αξία µπορεί 
να αποτιµηθεί αξιόπιστα κατά την αρχική καταχώρηση, υπό το περιορισµό ότι αν υπάρχει 
διαθέσιµη δηµοσιευµένη αγοραία τιµή για το περιουσιακό στοιχείο, τότε η πραγµατική του αξία 
οριοθετείται σε ένα ποσό που δεν δηµιουργεί ή δεν αυξάνει οποιαδήποτε αρνητική υπεραξία 
που προκύπτει κατά την ηµεροµηνία αγοράς. 

 
 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από έξοδα ανάπτυξης, που δηµιουργούνται εσωτερικά δεν 

κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα στη χρονιά 
που προκύπτουν. 

 
 Οι λογιστικές αξίες των άϋλων περιουσιακών στοιχείων αναθεωρούνται για αποµείωση όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι οι λογιστικές αξίες µπορεί να µην είναι 
ανακτήσιµες. 

 
 2.8.1 Υπεραξία 

 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την υπέρβαση του κόστους αγοράς πάνω από την πραγµατική 
αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µιας εξηρτηµένης, 
συνδεδεµένης ή κοινοπραξίας κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Η υπεραξία αναθεωρείται για 
αποµείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία δεν είναι 
ανακτήσιµη. Η υπεραξία απεικονίζεται στο κόστος, µείον τυχόν ζηµιά από αποµείωση. 

 
 2.8.2 Άδεια χρήσης ΚΑΖΙΝΟ 
  
 Η ωφέλιµη ζωή της άδειας είναι απεριόριστη, καθώς δεν µπορεί να αφαιρεθεί από την εταιρία 

χωρίς να υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος µε προηγούµενη ψήφιση σχεδίου νόµου. Ως εκ 
τούτου δεν υπολογίζονται αποσβέσεις αλλά η άδεια χρήσης εξετάζεται ετησίως ώστε να 
διαπιστωθεί εάν υπάρχει περίπτωση αποµείωσης της αξίας.  

 
 
2.8.3 ∆απάνες έρευνας και ανάπτυξης 
 
Οι δαπάνες έρευνας καταχωρούνται ως έξοδα όταν πραγµατοποιούνται. ∆απάνες ανάπτυξης 
που πραγµατοποιούνται για ένα συγκεκριµένο έργο καταχωρούνται ως άϋλο περιουσιακό 
στοιχείο όταν είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι σχετικές δαπάνες θα ανακτηθούν µελλοντικά. Οι 
σχετικές δαπάνες αποσβένονται κατά τη διάρκεια των αναµενόµενων µελλοντικών πωλήσεων 
που θα προκύψουν από το σχετικό έργο. 
 
Η λογιστική αξία των δαπανών ανάπτυξης αναθεωρείται ετήσια για αποµείωση όταν το 
περιουσιακό στοιχείο δεν είναι ακόµα σε χρήση ή µεταγενέστερα όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

  
 2.8.4 Λογισµικά προγράµµατα 
  
 Οι δαπάνες για λογισµικά προγράµµατα καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, και 

αποτιµώνται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
µε βάση τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης 
ζωής τους περιουσιακού στοιχείου, η οποία έχει οριστεί  στα 3 χρόνια. 
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 2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
  
   
 
  
 2.9 Μισθώσεις 
 
 Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στο συγκρότηµα ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 
καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 
πραγµατική αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία των 
ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε 
µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο 
πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται 
κατευθείαν στα αποτελέσµατα. 

 
 Εάν είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία 

της εταιρίας στο τέλος της µίσθωσης  αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης οικονοµικής 
ζωής του παγίου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποσβένονται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ 
της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου και της διάρκειας της µίσθωσης. 

 
 Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που 

απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινοµούνται ως λειτουργικές 
µισθώσεις. Οι πληρωµές µισθωµάτων για λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα 
αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 
2.10 Αποθέµατα 

 
 Τα αποθέµατα αποτιµούνται στη χαµηλότερη αξία κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. 
 
 Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για να φθάσει κάθε είδος αποθέµατος στην παρούσα του 

θέση και κατάσταση υπολογίζεται ως εξής: 
 
Πρώτες ύλες   - κόστος αγοράς µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους  

 Εµπορεύµατα - κόστος αγοράς µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. 
 

Η καθαρή ρευστοποιήσιµη  αξία είναι η υπολογιζόµενη τιµή πώλησης κατά τη συνήθη 
πορεία εργασιών της επιχείρησης, µειωµένο µε το υπολογιζόµενο κόστος που είναι 
αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. 
 

 2.11 Προβλέψεις  
 
 Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν Η εταιρία έχει µια παρούσα δέσµευση (νόµιµη ή 

τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, πιθανολογείται ότι µια εκροή 
πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη θα απαιτηθούν για το διακανονισµό της 
δέσµευσης και µια αξιόπιστη εκτίµηση µπορεί να γίνει για το ποσό της δέσµευσης. Όταν Η 
εταιρία αναµένει αποζηµίωση για το ποσό της πρόβλεψης, όπως για παράδειγµα µέσω 
ασφαλιστηρίων συµβολαίων, η αποζηµίωση καταχωρείται ως µια ξεχωριστή απαίτηση µόνο 
όταν είναι ουσιαστικά  βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί. Όταν το αποτέλεσµα της 
διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι ουσιώδες, οι προβλέψεις αποτιµούνται µε την 
προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών χρησιµοποιώντας ένα προ-
φόρου επιτόκιο που αντανακλά τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 
χρήµατος και εκείνους τους κινδύνους τους συνυφασµένους µε την συγκεκριµένη υποχρέωση. 
Όταν χρησιµοποιείται η προεξόφληση, η αύξηση στην πρόβλεψη που αντανακλά τη πάροδο  
του χρόνου καταχωρείται ως δαπάνη τόκου. 
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2.12 Κόστος παροχών εργαζοµένων 
 
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία, δεν προβλέπεται η δηµιουργία και η χρηµατοδότηση, µε 
την µορφή εισφορών, ειδικού ταµείου (αποθεµατικού) για την κάλυψη των αποζηµιώσεων 
αποχώρησης του νόµου 2112/1920 και άλλων σχετικών παροχών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 
να µην έχει δηµιουργηθεί κάποιο ειδικό ταµείο από τον εργοδότη από το οποίο θα µπορούσε να 
γίνει η εξόφληση της υποχρέωσης. 
Οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τον νόµο 2112/1920 είναι αποκλειστικά εφάπαξ  
αποζηµιώσεις, οι οποίες δίδονται µόνο στις περιπτώσεις κανονικής αποχώρησης ή απόλυσης. 
 
Για την αποτίµηση έχει υιοθετηθεί η προσέγγιση σύµφωνα µε την οποία υπολογίζονται χωριστά 
οι αποζηµιώσεις που προκύπτουν από την υπηρεσία που έχει ήδη ολοκληρώσει ο εργαζόµενος 
µέχρι την ηµεροµηνία αποτίµησης (past service) και αυτές που προκύπτουν από την 
προβλεπόµενη µέλλουσα υπηρεσία µετά την αποτίµηση (future service). 
 
Η αποτίµηση συνάδει και µε τις ρυθµίσεις του ν. 2190/20 άρθρο 42ε παράγραφο 14, σχετικά µε 
τον σχηµατισµό προβλέψεων για την αποζηµίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. 
 
Η αναλογιστική µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method, η οποία είναι 
η µόνη αποδεκτή από τα ∆ΠΧΠ 
 
Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, οι παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωµένη υπηρεσία κατά 
την ηµεροµηνία αποτίµησης αντιµετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναµενόµενες παροχές κατά το 
έτος µετά την ηµεροµηνία αποτίµησης (µελλοντική υπηρεσία). Αυτή η πρακτική επιτρέπει να 
υπολογιστεί η υποχρέωση λόγω συµπληρωµένης εργασίας και η υποχρέωση που προκύπτει 
λόγω της υπηρεσίας ενός έτους. 
 
 
2.13 Φόροι εισοδήµατος και αναβαλλόµενοι φόροι 
 

 Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως σε όλες 
τις προσωρινές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης 
και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

 
 Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες 

προσωρινές διαφορές : 
 

• εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από υπεραξία της οποίας η 
απόσβεση δεν είναι εκπεστέα φορολογικά ή την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή υποχρεώσεως από συναλλαγή η οποία δεν συνίσταται σε ενοποίηση 
επιχειρήσεων, και κατά το χρόνο της συναλλαγής αυτή δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµιά) και 

 
• για φορολογητέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, 

υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες εκτός κατά την έκταση 
που η µητρική, ο επενδυτής ή ο κοινοπρακτών είναι σε θέση να ελέγξουν το χρονικό 
σηµείο της αναστροφής της προσωρινής διαφοράς, και πιθανολογείται ότι η προσωρινή 
διαφορά δεν θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον. 

 
 Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές, µεταφερόµενες αχρησιµοποίητες φορολογικές απαιτήσεις και ζηµιές κατά την έκταση 
που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 
εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί εκτός αν η αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση προκύπτει από : 
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• την αρχική καταχώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε µια συναλλαγή 
που δεν είναι ενοποίηση επιχειρήσεων, και κατά το χρόνο ης συναλλαγής, αυτή δεν 
επηρεάζει είτε το λογιστικό αποτέλεσµα είτε το φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζηµιά) 
και 

 
• για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται µε επενδύσεις σε θυγατρικές, 

υποκαταστήµατα και συγγενείς και µε δικαιώµατα σε κοινοπραξίες κατά την έκταση, που 
πιθανολογείται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο ορατό µέλλον, και θα 
υπάρξει φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η προσωρινή διαφορά µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί. 

 
 Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες χρήσεις πρέπει να αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις 
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών 
(και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
2.14 Αναγνώριση εσόδων 
 
Πωλήσεις ακινήτων. 
Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν ο νοµικός τίτλος µεταβιβάζεται στον αγοραστή.  
 
Ελλιµενισµός σκαφών 
Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών από µαρίνες αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια του ελλιµενισµού 
των σκαφών µε βάση την πραγµατική παραµονή. Καταγράφεται η είσοδος και η έξοδος των 
σκαφών και τιµολογείται το χρονικό διάστηµα παραµονής σύµφωνα µε προκαθορισµένες τιµές 
που προκύπτουν από υπογεγραµµένες συµβάσεις καθώς επίσης και από τιµοκατάλογο 
υπηρεσιών 

  
 Έσοδα ξενοδοχείου 
 
 Τα έσοδα από την διαµονή στο ξενοδοχείο καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί 

(για κάθε ηµέρα παραµονής ξεχωριστά).   
 
 Έσοδα καζίνο 
  
 Τα παιχνίδια διεξάγονται µε βάση τον Κανονισµό ∆ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της 

Λειτουργίας των Καζίνο.  Ο Έλεγχος και η εποπτεία ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Καζίνο της 
Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιτόπια, καθηµερινά και καθ’ όλη 
τη διάρκεια λειτουργίας του Καζίνο διά των Κλιµακίων των Εντεταλµένων για τον Έλεγχο 
Υπαλλήλων της.  

   
Η διαχείριση του συνόλου των παιχνιδιών γίνεται µε τη βοήθεια εγκεκριµένων  από την 
Επιτροπή Εποπτείας της  Λειτουργίας  των Καζίνο, προγραµµάτων λογισµικού.  

 
Το καζίνο υποχρεούται σε καθηµερινή βάση να προβαίνει στο λογιστικό άνοιγµα όλων των 
τραπεζιών τυχερών παιχνιδιών του, έχει δε το δικαίωµα, ανάλογα µε το πλήθος των πελατών 
του να θέτει σε λειτουργία το σύνολο η µέρος των τραπεζιών αυτών. Σε κάθε τραπέζι τυχερού 
παιχνιδιού και πριν το άνοιγµα του τοποθετείται ένα απόθεµα µάρκων αξίας και πλακών το 
οποίο ονοµάζεται αρχική προκαταβολή. Το ύψος του αποθέµατος µάρκων αξίας και πλακών, 
αρχική προκαταβολή του τραπεζιού, ορίζεται µε βάση την ελάχιστη µίζα κάθε τραπεζιού. 
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Κάθε τραπέζι κλείνει λογιστικά υποχρεωτικά κάθε ηµέρα. Ο χρόνος λειτουργίας κάθε τραπεζιού 
υπολογίζεται από τον χρόνο ανοίγµατος και δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος των είκοσι 
τεσσάρων ωρών. Το κλείσιµο όλων των τραπεζιών για κάθε ηµέρα λειτουργίας γίνεται, 
υποχρεωτικά, το αργότερο µέχρι την 7η  πρωινή της επόµενης ηµέρας. 
 
Με το κλείσιµο του τραπεζιού, ο οριζόµενος τµηµατάρχης καλεί τον Εντεταλµένο για τον Έλεγχο 
Υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Καζίνο, και παρουσία του οι µάρκες απλώνονται στο τραπέζι 
καταµετρούνται και ο τµηµατάρχης τις περνάει στην βάση δεδοµένων του προγράµµατος, ενώ 
στο Ταµείο εκτυπώνεται το συµπλήρωµα µαρκών, που δίνει στο Τραπέζι για να 
συµπληρώσουν την αρχική προκαταβολή.   
 
Μετά το πέρας του κλεισίµατος του τραπεζιού διενεργείται καταµέτρηση χρηµάτων και 
καταγράφεται στο έντυπο κλεισίµατος αποτελέσµατος, όπου υπάρχουν η αρχική προκαταβολή, 
το κλείσιµο τραπεζιού µε µάρκες, το υπόλοιπο µαρκών που είχε µείνει στο τραπέζι, η πρόσθετη 
προκαταβολή, το συµπλήρωµα που είχε γίνει και ακολούθως τα χαρτονοµίσµατα ξεχωριστά 
ανά αξία, και προκύπτει το αποτέλεσµα ηµέρας το οποίο καταχωρείται στα βιβλία. 
 

 
 Τόκοι 
 
 Οι τόκοι λογίζονται µε τη βάση των δεδουλευµένων εσόδων (λαµβάνοντας υπόψη τη  

πραγµατική απόδοση  του περιουσιακού στοιχείου). 
  

Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους µετόχους µετά 
κα από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
2.15 Συµβάσεις κατασκευής έργων 
 
Όταν η έκβαση µιας σύµβασης κατασκευής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, τα συµβατικά έσοδα 
και τα κόστη που συνδέονται µε τη σύµβαση  αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης, 
ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. Μία αναµενόµενη ζηµία από τη σύµβαση κατασκευής επιβαρύνει αµέσως τα 
αποτελέσµατα. 
 
Το στάδιο ολοκλήρωσης µιας σύµβασης προσδιορίζεται µε την αναλογία του συµβατικού 
κόστους που πραγµατοποιήθηκε για έργο που έχει εκτελεσθεί σε δεδοµένη ηµεροµηνία, σε 
σχέση µε το υπολογιζόµενο συνολικό συµβατικό κόστος. 
 
Το έσοδο συµβάσεων περιλαµβάνει(α) το αρχικό ποσό του εσόδου που συµφωνήθηκε στη 
σύµβαση και, (β) τις αποκλίσεις από το συµβατικό έργο, τις αξιώσεις και τα κίνητρα  στον βαθµό 
που αναµένεται ότι θα καταλήξουν σε έσοδο και  µπορεί να υπολογιστούν βάσιµα. 
 
Το κόστος συµβάσεων περιλαµβάνει (α) όλα τα  κόστη που αφορούν άµεσα τη συγκεκριµένη 
σύµβαση, (β) κόστη που είναι επιτριπτέα στις συµβατικές δραστηριότητες γενικά και µπορεί να 
επιµεριστούν στη σύµβαση κατασκευής και, (γ) όσα άλλα κόστη επιβαρύνουν ειδικά τον πελάτη, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης κατασκευής. 
 
Όταν το στάδιο ολοκλήρωσης προσδιορίζεται µε βάση το συµβατικό κόστος µέχρι τη δεδοµένη 
ηµεροµηνία, στο κόστος αυτό περιλαµβάνονται µόνο όσες συµβατικές δαπάνες 
αντιπροσωπεύουν το εκτελεσθέν έργο. Παραδείγµατα συµβατικού κόστους που αποκλείονται 
από έναν τέτοιο υπολογισµό, αποτελούν : 
(α)  οι δαπάνες συµβάσεων που αφορούν σε µµελλοντική δραστηριότητα επί της σύµβασης, 
όπως το κόστος υλικών που έχουν παραδοθεί σε ένα εργοτάξιο ή είναι σε αναµονή για χρήση 
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σε µια σύµβαση, αλλά ακόµη δεν έχουν ενσωµατωθεί, χρησιµοποιηθεί ή τοποθετηθεί κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης, εκτός αν τα υλικά έχουν κατασκευασθεί ειδικά για τη σύµβαση 
και, 
(β) οι πληρωµές που έγιναν προκαταβολικά σε υπεργολάβους για έργο εκτελούµενο µε 
σύµβαση υπεργολαβίας. 
 
2.16 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην πραγµατική τους αξία όταν είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι όλοι οι συναφείς όροι θα ικανοποιηθούν. Όταν η 
επιχορήγηση αφορά έξοδο, καταχωρείται ως έσοδο σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια των 
περιόδων που απαιτούνται για να αντισταθµίσει το έξοδο το οποίο αποζηµιώνει.  
 
Όταν η επιχορήγηση αφορά περιουσιακό στοιχείο η πραγµατική της αξία πιστώνεται σε 
λογαριασµό αναβαλλόµενου εσόδου και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της 
αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, σε ίσες ετήσιες δόσεις. 
 
2.17 Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος δανεισµού που µπορεί να κατανεµηθεί άµεσα, στην απόκτηση, κατασκευή ή 
παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, θα κεφαλαιοποιείται, ως 
τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού. Αυτό το κόστος δανεισµού κεφαλαιοποιείται ως τµήµα 
του κόστους του περιουσιακού στοιχείου, εφόσον πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο µέλλον 
οικονοµικά οφέλη στην οικονοµική οντότητα και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
 
Η κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισµού ως µέρους του κόστους ενός περιουσιακού στοιχείου 
που πληροί τις προϋποθέσεις, αρχίζει όταν: 
(α) διενεργείται η επενδυτική δαπάνη για το περιουσιακό στοιχείο, 
(β) πραγµατοποιείται το κόστος δανεισµού και, 
(γ) βρίσκονται σε εξέλιξη οι δραστηριότητες, που είναι αναγκαίες για να ετοιµαστεί το 
περιουσιακό στοιχείο για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του. 
 
 
2.18 Μετρητά και ταµειακά ισοδύναµα 

  
 Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά και βραχυπρόθεσµες 

καταθέσεις µε αρχική λήξη εντός  τριών µηνών. 
 

Για τους σκοπούς της  Ενοποιηµένης Κατάστασης Ταµειακής Ροής, τα µετρητά και 
αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά και αντίστοιχα µετρητών όπως 
προσδιορίζονται πιο πάνω, αφαιρουµένων των  τραπεζικών υπεραναλήψεων 
 
2.19 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα 
µε τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας 
αντιπροσωπεύει µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα που παρέχει διαφορετικά προϊόντα 
και εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές 

 (επεξήγηση τοµέων) 
 
 
 

2.20 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 
  

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία τους µείον εκτιµώµενα κόστη 
σηµείου πώλησης. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται βασιζόµενη στις αγοραίες τιµές των 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων όµοιας ηλικίας, και ποικιλίας .  
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2.21 Επενδύσεις 

 
 Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που αποτελεί την πραγµατική αξία της 

αντιπαροχής που καταβάλλεται , και συµπεριλαµβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται µε την 
επένδυση. 

 
 Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις που ταξινοµούνται ως κρατούµενες προς εµπορία 

και διαθέσιµες προς πώληση αποτιµούνται στην πραγµατική αξία. Κέρδη ή ζηµιές από 
επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση καταχωρούνται σαν ξεχωριστό µέρος στην καθαρή θέση 
µέχρι που η επένδυση να πωληθεί, διακανονιστεί ή να διατεθεί διαφορετικά, ή µέχρι να υπάρξει 
ένδειξη για αποµείωση της επένδυσης οπότε τα συσσωρευµένα κέρδη ή ζηµιές που είχαν 
καταχωρηθεί προηγουµένως στην καθαρή θέση περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. 

 
 
 Για επενδύσεις που διαπραγµατεύονται σε µια ενεργό αγορά, η πραγµατική αξία 

προσδιορίζεται µε βάση τις δηλωµένες τρέχουσες αγοραίες τιµές στο Χρηµατιστήριο κατά το 
κλείσιµο της αγοράς την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

 
 Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή αγοραία τιµή, η πραγµατική αξία 

προσδιορίζεται µε βάση την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου χρηµατοπιστωτικού µέσου που 
είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται µε βάση την ανάλυση προεξοφληµένων ταµιακών ροών 
της καθαρής θέση του εκδότη. 
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2. Περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών (συνεχ.) 
  
  

2.22  Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 
 
 Εµπορικές απαιτήσεις που έχουν συνήθως όρους εξόφλησης 30-90 µέρες, καταχωρούνται και 

παρουσιάζονται στο αρχικό ποσό που τιµολογήθηκε µείον πρόβλεψη για µη εισπράξιµα  ποσά.  
 
 Ο υπολογισµός για επισφαλείς απαιτήσεις γίνεται όταν δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη 

ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται όταν 
αναγνωρίζονται. 

 
  

2.23  Έντοκα δάνεια 
 
 Όλα τα  δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που είναι η πραγµατική αξία της ληφθείσας 

αντιπαροχής µείον τις δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται µε το δάνειο. 
 
 Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται 
αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του 
ποσού λήξεως. 

 
 Κέρδη και ζηµιές καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά όταν οι υποχρεώσεις 

διαγράφονται ή αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης. 
 

2.24  Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 
 
Ο Όµιλος  υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 2005. Ως εκ τούτου και σύµφωνα µε το 
∆ΠΧΠ 1, η εταιρία έχει λάβει υπόψη κατά την ετοιµασία του ισολογισµού µετάβασης που 
ετοιµάστηκε για την 1 Ιανουαρίου 2004, τις παραπάνω λογιστικές αρχές καθώς επίσης και τις 
παρακάτω εξαιρέσεις και απαλλαγές  όπου σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1 επιτρεπόταν αυτό. Οι 
διαφορές από την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ σε σχέση µε τις προηγούµενες  λογιστικές αρχές 
καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας.  
 
Ενοποίηση εταιριών 

 Η εταιρία δεν εφάρµοσε αναδροµικά το ∆ΛΠ 22 για ενοποιήσεις εταιριών σε παρελθούσες 
χρήσεις. Η υπεραξία από ενοποιήσεις εταιριών που έγιναν σε παρελθούσες χρήσεις,  η οποία 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές εµφανιζόταν αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, δεν 
αναγνωρίζεται στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και απαλείφεται στα κέρδη εις νέο.    

  
Συσσωρευµένες διαφορές µετατροπής συναλλάγµατος 
Οι συσσωρευµένες διαφορές µετατροπής για όλες τις εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό θεωρούνται 
ότι είναι µηδενικές κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. και έχουν διαγραφεί στα κέρδη 
εις νέο. 
 
Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
∆εν εφαρµόσθηκε η αναδροµική ισχύ του ∆ΛΠ 39, αλλά αναγνωρίσθηκαν κατά την ηµεροµηνία 
µετάβασης σύµφωνα µε την σχετική εξαίρεση που παρέχεται από το ∆ΠΧΠ 1. 

  
Παροχές που βασίζονται στην αξία των µετοχών 

 TOUSA 
 
 
 

Παροχές και ωφελήµατα προσωπικού 
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Στα πλαίσια των ∆ΛΠ 19 και της §20 των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης 1 (σχετικά µε την πρώτη εφαρµογή των ∆ΛΠ), ο όµιλος πρέπει να 
αναγνωρίσει στον ισολογισµό την αναλογιστική υποχρέωση που προκύπτει για την υπηρεσία 
των εργαζοµένων στον όµιλο µέχρι την ηµεροµηνία αποτίµησης (€520.844). Ο όµιλος δεν είχε 
σχηµατίσει πρόβλεψη στον Ισολογισµό µε βάση το ΕΛΣ κατά την ηµεροµηνία αυτή. Συνεπώς 
το ποσό της παραπάνω υποχρέωσης πρέπει να αναγνωριστεί άµεσα αναπροσαρµόζοντας 
αντίστοιχα τα κέρδη/(ζηµιές) εις νέον.  
 
 
Εκτιµήσεις 
Οι εκτιµήσεις του Όµιλου  σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π. κατά την ηµεροµηνία µετάβασης σε αυτά 
είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες Γενικά Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές µετά τις προσαρµογές για την απεικόνιση 
οποιωνδήποτε διαφορών στις λογιστικές αρχές, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπήρχαν  
αντικειµενικές αποδείξεις ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν λανθασµένες. 

 
 
 
  
3 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 
δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 
ισχύοντα. Ο Όµιλος προχώρησε σε εκτιµήσεις κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π., 
οι οποίες δεν απαιτούνταν να γίνουν κατά την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τις 
προηγούµενες Γενικά Παραδεχτές Λογιστικές Αρχές. Προκειµένου να υπάρξει συνέπεια µε το 
∆ΛΠ 10, οι  εκτιµήσεις αυτές, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π., απεικονίζουν τις συνθήκες που 
επικρατούσαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. Ειδικότερα, οι εκτιµήσεις, κατά 
την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π., τρεχουσών τιµών της αγοράς, τιµών επιτοκίων ή 
τιµών συναλλάγµατος, απεικονίζουν τις συνθήκες της αγοράς κατά την ηµεροµηνία εκείνη. 

 

 

3.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.  
 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 
γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 
ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

   
  (α) Εκτιµώµενη αποµείωση της υπεραξίας 

 

Ο έλεγχος αποµείωσης της αξίας της υπεραξίας γίνεται σε ετήσια βάση. Οι ανακτήσιµες αξίες 
των µονάδων δηµιουργίας ταµιακών ροών προσδιορίζονται µε βάση την αξία χρήσεως αυτών.  

(β) Φόροι εισοδήµατος. 
 
Ο Όµιλος υπόκειται σε διάφορους συντελεστές φόρου εισοδήµατος ανάλογα µε την χώρα των 
εγκαταστάσεων του και συνεπώς απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της πρόβλεψης των 
φόρων. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισµός 
του φόρου είναι αβέβαιος. 
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4. Αποκλίσεις από τα ∆.Π.Χ.Π 
  
 Αναγνώριση εσόδου από κατασκευή και  πώληση κατοικιών 

Λόγω µη ύπαρξης σχετικής πρόνοιας από τα ∆ΠΧΠ για την αναγνώριση του εσόδου από την 
κατασκευή και πώληση κατοικιών η εταιρία εφάρµοσε την σχετική πρόνοια του SFAS 66 των 
US GAAP.  

  
 Συνένωση επιχειρήσεων 

Καθώς σύµφωνα µε το πρότυπο ∆ΠΧΠ 3 που αντικατέστησε το ∆ΛΠ 22, για τις συνενώσεις 
επιχειρήσεων δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον λογιστικό χειρισµό στις συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου κατά παρέκκλιση των προτύπων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
συνένωσης συµφερόντων (Uniting of interest) για την συγχώνευση που διενεργήθηκε µεταξύ 
της ΕΝΕΡΓΟΣ Α.Ε. και της ΣΙΘΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., και την δηµιουργία της  ΚΑΖΙΝΟ 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. η οποία είναι θυγατρική της Τεχνικής Ολυµπιακής Α.Ε. 
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5.  Επενδύσεις σε θυγατρικές 

 Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
Τεχνικής Ολυµπιακής και των θυγατρικών της όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: 

 
  
Όνοµα Χώρα Ποσοστό 

Συµµετοχής  
  
ALVITERRA HELLAS A.E. Ελλάδα 74,12% 
KAZINO ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 46,81% 
TECHNICAL OLYMPIC (U.K.) PLC  Αγγλία 100,00% 
TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC Ηνωµένες Πολιτείες 100,00% 
TECHNICAL OLYMPIC USA (1) Ηνωµένες Πολιτείες 73,38% 
VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Ελλάδα 90,00% 
ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Ελλάδα 90,00% 
∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.  (2) Ελλάδα 67,58% 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛ.ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 

 
Ελλάδα 

90,00% 

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Ελλάδα 90,00% 
ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Ελλάδα 90,00% 
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ Ελλάδα 90,00% 
ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ Ελλάδα 75,04% 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. (3) Ελλάδα 48,23% 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. Ελλάδα 99,90% 
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 94,82% 
ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε. Ελλάδα 99,00% 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  Ελλάδα 51,00% 

 
 

1. Η εταιρία TECHNICAL OLYMPIC USA προετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 
οποίες συµπεριλαµβάνει τις παρακάτω εταιρίες.   

  

Όνοµα Χώρα 
Ποσοστό 

Συµµετοχής  

Engle Homes Delaware, Inc.  Αµερική 100.0% 

Engle Homes Residential Construction L.L.C. Αµερική 100.0% 

Engle Homes Reinsurance Limited Αµερική 100.0% 

Engle/James L.L.C. Αµερική 100.0% 

McKay Landing, LLC Αµερική 100.0% 

Newmark Homes, L.L.C. Αµερική 100.0% 

Newmark Homes Business Trust Αµερική 100.0% 

Newmark Homes Purchasing, L.P. Αµερική 100.0% 

Newmark Homes, L.P.  Αµερική 100.0% 

Preferred Builders Realty, Inc.  Αµερική 100.0% 

Preferred Home Mortgage Company Αµερική 100.0% 
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Silverlake Interests, LC Αµερική 100.0% 

TOUSA Associates Services Company Αµερική 100.0% 

TOUSA Delaware, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Financing, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes, Inc.  Αµερική 100.0% 

TOUSA Ventures, L.L.C. Αµερική 100.0% 

TE/TOUSA, LLC Αµερική 100.0% 

TOI, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes, L.P. Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes Investment #1, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes Investment #2, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes Investment #2, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Homes Investment #1, LP Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #1, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #2, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #3, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #4, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #5, LLC Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #1, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Investment #2, Inc. Αµερική 100.0% 

TOUSA Mid-Atlantic Investment, LLC Αµερική 100.0% 

Universal Land Title, Inc. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title of Colorado, Inc. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title of Texas, Inc. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title Investment #1, L.L.C. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title Investment #2, L.L.C. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title Investment #3, L.L.C. Αµερική 100.0% 

Universal Land Title Investment #4, L.L.C. Αµερική 100.0% 

WPines Developers, L.L.C. Αµερική 100.0% 

Woodland Pines, L.P. Αµερική 100.0% 
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Όνοµα Χώρα 

Ποσοστό 

Συµµετοχής  

Alliance Insurance and 
Information Services, LLC  

Αµερική 99.104%     

 

HomePartners Title Services, 
L.L.C. 

Αµερική 50.0% 

Prestige Abstract & Title, 
LLC   

Αµερική 51.0% 

Professional Advantage Title, 
Ltd. 

Αµερική 51.0% 

Universal Land Title of South 
Florida, Ltd.  

Αµερική 51.0% 

Universal Land Title of North 
Texas, LLC 

Αµερική 80.0% 

Universal Land Title of the 
Palm Beaches, Ltd.  

Αµερική 51.0% 

 
 
 
 

 
 
2. Η εταιρία ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. προετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις 

οποίες ενοποιεί τις οικονοµικές καταστάσεις των παρακάτω εταιρίων ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ 
,ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ & ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ,µε ποσοστά συµµετοχής 84%,97% και 88% 
αντίστοιχα. 

3. Η εταιρία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ προετοιµάζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 
ενοποιεί τις οικονοµικές καταστάσεις των παρακάτω εταιρειών ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ & EUROROM 
µε ποσοστά συµµετοχής 100% και στις δύο. 

 
 
6.  Συµµετοχή σε κοινοπραξίες 

 Ο Όµιλος συµµετέχει µέσω των θυγατρικών TOUSA και  ΜΟΧΛΟ σε αρκετές κοινοπραξίες,  
που ασχολούνται µε κατασκευές. 

 Το περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα των κοινοπραξίων στις οποίες 
συµµετέχει ο Όµιλος και τα οποία συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις είναι ως ακολούθως στις 31 Μαρτίου : 

 
 2005 

€000  
   
Κυκλοφορούν Ενεργητικό 43.516  
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Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 339.668  
 383.184  
   
Τρέχουσες Υποχρεώσεις     (51.814)  
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις     (179.834)  
 151.535  
   
Έσοδα 38.058  
Κόστος πωλήσεων (34.541)  
∆απάνες διαχείρισης  (1.159)  
Χρηµατοοικονοµικό κόστος     (9)  
Κέρδος πριν από τον φόρο εισοδήµατος  2.349  
Φόρου εισοδήµατος     (235)  
Καθαρό κέρδος  2.115  
   

 
7. Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις 
 

∆εσµεύσεις για µελλοντικές επενδύσεις  
 

Η Θυγατρική ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. βρίσκεται στο στάδιο οριστικοποίησης του 
επενδυτικού της προγράµµατος για τα επόµενα έτη, για το οποίο πρόκειται να υποβάλει αίτηση 
υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 17,54 εκατ. 
που αφορούν στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, στις εγκαταστάσεις του οποίου 
βρίσκεται και το Καζίνο. Ειδικότερα, µελετάται να δαπανηθούν τα κεφάλαια ως ακολούθως:  
 
Περιγραφή       ποσά σε € χιλ 
Κτιριακές εργασίες – Ηλεκτρολογικά     11.530 
Εξοπλισµός          3.369 
∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου                                                          2.643 
Σύνολο        17.542 

 
 Νοµικές  απαιτήσεις 
  
 Εις βάρος της θυγατρικής ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους 

€ 1.750.000, λόγω απαγόρευσης εισόδου στο καζίνο, στα άτοµα που έχουν εγείρει τις 
υποθέσεις αυτές. Η εκτίµηση της διοίκησης είναι ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι υπερβολικές και 
αβάσιµες και θεωρεί ότι θα απορριφθούν. Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών 
καταστάσεων δεν είχε εκδοθεί απόφαση υπέρ ή κατά της εταιρίας, και ως εκ τούτου δεν µπορεί 
να καταχωρηθεί ουδεµία πρόβλεψη. 

 
 
 Την 31 Μαρτίου 2005 υπήρχαν οι παρακάτω δικαστικές υποθέσεις τις θυγατρικής ΜΟΧΛΟΣ 

Α.Ε. για τις οποίες περιγράφεται και η εκτίµηση του νοµικού τµήµατος . Για τις υποθέσεις που το 
ποσό από την εκδίκαση της υπόθεσης αναµένεται να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της εταιρίας 
και όπου αυτό µπορούσε να αποτιµηθεί αξιόπιστα διενεργήθηκαν οι απαραίτητες προβλέψεις.  

 
 
  

Α/Α ∆ικαστικές Υποθέσεις Ποσά σε € Αιτιολογία Πορεία Υπόθεσης – Εκτίµηση Νοµικού 
Τµήµατος Εταιρίας 

1 

Αγωγή από ΠΑΝΟ ΜΑΡΚΟ κατά 
της Κ/Ξς ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, «ΛΑΛΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ» & «LAMDA 
OLYMPIC» 

250.000,00 ΕΡΓΑΤΙΚΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ 

το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή όσον 
αφορά την Εταιρία ΜΟΧΛΟΣ 

2 
ΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΠ. ΚΑΤΑ 
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ – 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 

214.233,30 

ΖΗΜΙΑ 
ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Το Πρωτοδικείο Θεσπρωτίας απέρριψε την 
αγωγή ως προς την Εταιρία ΜΟΧΛΟΣ µε 
απόφαση τον Ιανουάριο του 2003 µε το 
αιτιολογικό ότι η εταιρία είναι εργολάβος της 
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ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑΣ και εκτελεί εντολές. Το ίδιο 
δικαστήριο παρέπεµψε την υπόθεση να 
δικαστεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ως 
προς την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

3 
ΑΓΩΓΗ Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑ 
Κ/ΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 
– ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 

117.388,00 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗ 
ΧΑΡΑΞΗΣ 
Ο∆ΟΥ 

Το Πρωτοδικείο του επιδίκασε το ποσό των  € 
44.000 περίπου.  Η εταιρία έκανε έφεση, διότι 
θεωρεί ότι η απόφαση είναι εσφαλµένη και 
πιστεύει ότι θα δικαιωθεί πλήρως, διότι εάν 
υπάρχει κάποιο πρόβληµα, αυτό πρέπει να 
βαρύνει την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

4 
ΑΓΩΓΗ ΠΙΤΣΙΡΙΛΟ ΚΑΤΑ Κ/Ξ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ – 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 

44.020,50 

ΓΙΑ ∆ΗΘΕΝ 
ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ 
ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 

Η αγωγή απορρίφθηκε από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών όσον αφορά την εταιρία. 
Έγινε έφεση από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 

5 
ΑΓΩΓΗ Α. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΑ 
Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ – 
ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. – ΓΕΚ 

32.375,64 

ΓΙΑ ∆ΗΘΕΝ 
ΖΗΜΙΑ ΣΕ 

ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛ
ΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

Η υπόθεση συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο 
Λάρισας στις 5/12/2003. Έγινε δεκτή κατά ο 
ήµισυ περίπου, από το οποίο αν χάσει η 
Εταιρία ΜΟΧΛΟΣ και στο Εφετείο, θα 
πληρώσει το ήµισυ αυτού, ενώ το υπόλοιπο 
θα το πληρώσει η εταιρία ΤΕΡΝΑ, η οποία 
συµµετείχε στο ίδιο έργο. Στο Εφετείο 
δικάστηκε τον ∆εκέµβριο 2004.   
Αναµένεται απόφαση. 

6 ΑΓΩΓΗ Θ. ΠΥΡΙ∆ΗΣ – Γ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΟΕ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 48.557,10 

ΓΙΑ ΜΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ 
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ 

ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ 

Στην χειρότερη για την Εταιρία περίπτωση θα 
γίνει δεκτή κατά το ήµισυ, διότι οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις του δεν στηρίζονται σε µεταξύ της 
Εταιρίας συµφωνία.  Συζητείται τον Οκτώβριο 
του 2005 
 

7 2Η ΑΓΩΓΗ ∆ΙΕ∆ΡΟΣ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 944.039,59 

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΡΓΟ ΚΟΜΒΟΥ 

Κ5 

Συζητήθηκε στις 27/01/2004 στο Μον. Πρωτ. 
Αθηνών. Η Εταιρία έχει ανταπαίτηση για 
800.000 € περίπου.  Εκτίµηση για εκδίκαση 
υπέρ του αντίδικου περίπου € 200.000 το 
µέγιστο. 
 

8 ΑΓΩΓΗ ΧΑΡ. ΗΣΑΙΑΣ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 56.150,00 

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΜΗ 
ΕΓΚΑΙΡΗ 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣ
Η ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Απορρίφθηκε η αγωγή. Έγινε έφεση η οποία 
θα συζητηθεί 17/02/2005 

9 ΑΓΩΓΗ Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 42.727,01 

ΑΦΟΡΑ ∆ΗΘΕΝ 
ΑΚΥΡΗ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΣΥΜΒ. ΕΡΓ. – 

ΜΙΣΘΟΙ 
ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ 

Αναβλήθηκε στις 11/03/2004 στο Μον. Πρωτ. 
Αθηνών. ∆εν έχει προσδιοριστεί για εκ νέου 
συζήτηση.  Πιθανή µερική αποδοχή της 
αγωγής για € 30.000 περίπου 

10 
ΑΓΩΓΗ Α. ΒΑΡΥΤΙΜΙ∆Η  ΚΑΤΑ 
Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ – ΑΤΕΜΚΕ – 
ΒΙΟΤΕΡ 

150.000,00 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
ΛΟΓΩ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Ματαιώθηκε στις 16/02/2004 στο Μον. Πρωτ. 
Αθηνών.  Ήταν εργαζόµενος της ΒΙΟΤΕΡ.  
Εκτίµηση ότι η Εταιρία δεν θα επιβαρυνθεί µε 
το ποσό αυτό. 
 

11 ΑΓΩΓΗ ΗΛ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΑΛΦΑ ΤΕΝΙΚΗ ΑΕ – ∆ΙΕΚΑΤ 39.989,75 

∆ΗΘΕΝ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 

ΠΟΣΑ ΣΕ 
ΞΥΛΟΥΡΓΟ 
ΕΡΓΟΥ Α/∆ 
ΣΚΙΑΘΟΥ 

Το Μον. Πρωτ. Αθηνών. Του επιδίκασε € 
4.069, από τα οποία η ΜΟΧΛΟΣ θα 
πληρώσει το µισό. Έχει γίνει έφεση. 

12 ΑΓΩΓΗ ΝΙΚ. ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 14.083,00 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΑΠΟ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΚ
Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΛΦΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

Συζητείται στις 02/02/2006 στο Μον. Πρωτ. 
Αθηνών. Είναι πολύ νωρίς για να έχουµε 
στοιχεία.  ∆εν µπορεί να γίνει εκτίµηση 

13 ΑΓΩΓΗ ∆. ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΤΑ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 10.334,72 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

ΑΠΟΛΥΣΗΣ 

Αναβλήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών για τον 
Ιανουάριο του 2006. Εκτίµηση ότι θα 
απορριφθεί 

14 ΑΓΩΓΗ ΓΕΚΑΤ ΑΒΕΤΤΕ ΚΑΤΑ Κ/Ξ 
ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ ΑΤΕ – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 21.973,66 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Συζητείται στο Πρωτοδικείο ∆ράµας στις 
22/02/2005 
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ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ 
ΠΩΛΗΣΗ 

15 ΑΓΩΓΗ Π. ΚΑΣΣΕΡΗ ΚΑΤΑ 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, Τ.Ε.Ο., ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 31.387,00 ΤΡΟΧΑΙΟ 

ΑΤΥΧΗΜΑ 
Συζητείται 12/04/2005 στο Πρωτοδικείο 
Πατρών 

16 ΑΓΩΓΗ W. HARTMANN & CO 
GMBH – ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 84.446,00 

∆ΗΘΕΝ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 
ΠΟΣΑ ΛΟΓΩ 
ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΥΠΕΡΟΛΑΒΟΥ 
ΣΕ Β’ ΦΑΣΗ 

Συζητείται στις 3/11/2005 στο Πολ. Πρωτ. 
Αθηνών. Έχει στραφεί µε αίτηση ακύρωσης 
κατά του ∆ηµοσίου για τη µη επιλογή του ως 
υπεργολάβου δηµοσίου έργου στη Β΄φάση 
του έργου.  Αν απορριφθεί αυτή που 
συζητήθηκε στις 2/12/2003 στο Συµβ. 
Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση 
ακόµη, η αγωγή δεν έχει τύχη. 
 

17 ΑΓΩΓΗ ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤΕ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 33.834,16 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 

Συζητείται στις 4/04/2006 στο Πρωτοδικείο 
Πατρών.  Η Εταιρία έχει ήδη δικαιωθεί 
πρωτόδικα σε αγωγή που η Εταιρία έκανε 

18 ΑΓΩΓΗ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΚΑΤΑ 
ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 1.000.438,8 

ΓΙΑ ΜΗ 
ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣ
Α ΣΕ ΚΕΡ∆Η 
ΑΠΟ ΕΡΓΟ 

Συζητείται στο Πρωτ. Αθηνών στις 
28/09/2006. Η αγωγή στηρίζεται σε 
εσφαλµένο δεδοµένο, ότι το έργο ήταν πολύ 
κερδοφόρο. Εποµένως θα απορριφθεί ολικά ή 
µερικά. 
 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.135.978,23   
 
 
8.  Γνωστοποιήσεις συνδεοµένων  µερών   
 
 Οι ακόλουθες συναλλαγές έχουν γίνει µε συνδεόµενα µέρη : 
 

 
 
 
 

 

Πωλήσεις 
σε 

συνδεόµενα 
 µέρη 
€000

 

Αγορές 
από 

συνδεόµενα
 µέρη 
€000

 

Οφειλόµενο  
ποσά από 

συνδεόµενα 
µέρη  
€000 

 

Οφειλόµεν
ο 

ποσά σε 
συνδεόµεν

α µέρη 
€000

Συνδεόµενο µέρος       
       
International Fires 

P.L.C. 2005  6.974  -  600  -

 2004  6.410  -  550  -
       
Power Works Limited 2005  2.800  -  230  -
 2004  2.300  -  145  -
       
Showers Limited 2005  -  580  -  30
 2004  -  430  -  12
       
∆άνειο συµβούλου 2005  -  -  2  -
 2004  -  -  -  -
       
Άλλα συµφέροντα 
συµβούλων 2005  225  510  20  10

 2004  -  490  -  9
       

 
 
 International Fires P.L.C. 



  Όµιλος Τεχνικής Ολυµπιακής   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
στις 31 Μαρτίου 2005 
 

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες  
Οικονοµικές Καταστάσεις       Σελίδα 34 από 35 
      

 Η International Fires P.L.C. κατέχει το 31,48% των κοινών µετοχών της Όµιλος Τεχνικής 
Ολυµπιακής 

 
 Power Works Limited 
 Το συγκρότηµα έχει µερίδιο 25% συµφέρον στην Power Works Limited. 
 
 Showers Limited 
 Το συγκρότηµα έχει 50%  συµφέρον στην Showers Limited. 
 
 ∆άνειο σε σύµβουλο 
 Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που έγινε στις 26 Μαΐου 2005 εγκρίθηκε η παραχώρηση 

άτοκου δανείου µέχρι €10.000 προς τον C.P. Muller για την κάλυψη εξόδων που προέκυψαν 
από την ιδιότητα του ως διευθυντή πωλήσεων από τις επισκέψεις του σε εκθέσεις προώθησης 
προϊόντων και ταξιδιών στις Ηνωµένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια του έτους του χορηγήθηκαν 
€6.500 για αυτό το σκοπό και στις 31 Μαρτίου 2005 εκκρεµούσε ποσό €2.432 το οποίο 
περιλαµβάνεται στις λοιπές απαιτήσεις. 

 
 Άλλα συµφέροντα συµβούλων 
 Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν συνολικές αγορές ύψους €510.000 (2004 - €490.000) σε 

κανονικές αγοραίες τιµές από εταιρείες του συγκροτήµατος από την Gnomes Industries Limited,  
στην οποία είναι σύµβουλος και έχει ουσιώδες  συµφέρον η σύζυγος  του P R Garcia  Ποσό 
ύψους €10.000 εκκρεµούσε στις 31 Μαρτίου 2005  (2004 - € 9.000). 

  
 Ο S K Pinelli ο οποίος κατέχει µερίδιο 25% στη Home Fires Limited συµµετείχε έτσι κατά τη 

διάρκεια του έτους σε συµβόλαιο για την πώληση πυροσβεστήρων σε εκείνη την εταιρία. Κατά 
τη διάρκεια του έτους η εταιρία πώλησε στην Home Fires Limited πυροσβεστήρες αξίας 
€225.000 σε κανονικές αγοραίες τιµές. Στις 31 Μαρτίου 2005 η Home Fires Limited όφειλε 
ποσό ύψους  €20,000 στην εταιρία. 



  Όµιλος Τεχνικής Ολυµπιακής   
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
στις 31 Μαρτίου 2005 
 

Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες  
Οικονοµικές Καταστάσεις       Σελίδα 35 από 35 
      

9.  Γνωστοποιήσεις  συνδεοµένων  µέρών (συνεχ.) 
 
 Απολαβές  µελών διοικητικού συµβουλίου 
 
 Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έλαβαν συνολική αµοιβή ύψους € 900.000 για την χρήση 

2004.  
 
 Οι σωρευµένες συνολικές παροχές συντάξεων για τους εκτελεστικούς συµβούλους στις 31 

Μαρτίου 2005 ανέρχονται  σε  €109.895 (2004 - €80,480). Οι µη εκτελεστικοί σύµβουλοι δεν 
δικαιούνται παροχές συντάξεως από το συγκρότηµα. Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2004, 
έγινε µια επιπλέον πληρωµή ποσού ύψους  €40,000 για παροχή σύνταξης στον S B Clarke ο 
οποίος αφυπηρέτησε ως εκτελεστικός σύµβουλος το 1998. 

 
 Συµφέρον συµβούλων στο σχέδιο παροχής κινήτρων µε µετοχές στους εργαζόµενους 
 
 Την 1η Ιανουαρίου 2005, τα εκτελεστικά µέλη του διοικητικού συµβουλίου κατείχαν δικαιώµατα 

προαιρέσεως για την αγορά κοινών µετόχων βάση αυτού του σχεδίου ως ακολούθως : 
 

• 10.000 κοινές µετοχές στην τιµή των €2.33 η κάθε µια, που µπορούν να εξασκηθούν µεταξύ 
1 Νοεµβρίου και 31 Οκτωβρίου 2002 και 

• 83.000 κοινές µετοχές στην τιµή των €3.80 η κάθε µια, που µπορούν να εξασκηθούν 
µεταξύ 1 Ιανουαρίου 2003 και 31 Μαρτίου 2010 

 
 Κατά τη διάρκεια του 2005, παραχωρήθηκαν στους εκτελεστικούς συµβούλους δικαιώµατα 

προαιρέσεως για 37.000 κοινές µετοχές στην τιµή των €3.85 το ένα εξασκήσιµα µεταξύ 1 
Ιανουαρίου 2005 και 31 Μαρτίου 2012 και εξασκήθηκαν πέραν των 10.000 κοινών µετοχών 
στην τιµή των €2,33 η κάθε µια, µε συνολικές εισπράξεις από τους εκτελεστικούς συµβούλους 
για το συγκρότηµα ύψους €23.300 σε µετρητά. 

 
 ∆εν παραχωρούνται δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µη εκτελεστικά µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση αυτό το σχέδιο 
 
 Καταπίστευµα µετοχών των εργαζοµένων 
 ∆ικαιώµατα προαιρέσεως για 20.000. από τις µετοχές που κατέχει το καταπίστευµα µετοχών 

των εργαζοµένων παραχωρήθηκαν στα εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου την 1 
Ιουλίου 1999, εξασκήσιµα στην τιµή των €2,31 ανά µετοχή µεταξύ 1 Ιουλίου 2002 και 30 
Ιουνίου 2005. ∆εν παραχωρούνται δικαιώµατα προαιρέσεως αγοράς µετοχών σε µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε βάση αυτό το σχέδιο  

 


