
 
 

Άλιµος, 30 Μαίου 2006 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  Α.Ε 
ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
 Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε την διευκρινιστική οδηγία της ΕΛΤΕ µε 
αριθµό 118ΑΠ/23-3-2006 και την από 24-3-2006 ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
σχετικά µε τα ετήσια οικονοµικά στοιχεία και πληροφορίες της 31.12.2005 που 
δηµοσιοποιήθηκαν στις 31.3.2006 ανακοινώνει τα παρακάτω: 
 
Τα κονδύλια των ισολογισµών, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών, όπως 
δηµοσιεύθηκαν από  την εταιρεία µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, έχουν 
τροποποιηθεί σε Ενοποιηµένη βάση µετά τις διορθώσεις που αφορούν σε Α) διόρθωση 
λάθους, που έγινε κατά την κατάρτιση των προϋπολογισµών των έργων και στη µεταφορά 
στην χρήση 2004 ζηµίας που προέκυψε από την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου 
της ∆ΙΕΚΑΤ, η οποία είχε επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εις νέο την ηµεροµηνία µετάβασης στα 
∆ΠΧΠ από τη θυγατρική εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Β) Σε αλλαγή της ωφέλιµης ζωής των 
µηχανών τυχερών παιγνίων που βρίσκονται στο Καζίνο σε 10 ή 15 έτη καθώς και στην 
αναγνώριση των εξόδων αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που έγινε την χρήση 2004, 
αφαιρετικά από το προϊόν έκδοσης και Γ) στη διόρθωση λάθους, που αφορούσε σε 
αναγνώριση πρόσθετης υπεραξίας από τη θυγατρική εταιρεία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε 
λόγω ενδεχόµενης προσαρµογής του τιµήµατος εξαγοράς επιχείρησης πριν την ηµεροµηνία 
µετάβασης, στον Ισολογισµό της 31/12/2004 από τη θυγατρική εταιρεία TECHNICAL 
OLYMPIC USA Inc. Λόγω του ότι η προσαρµογή αυτή αφορούσε υπεραξία η οποία είχε 
καταχωρηθεί αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, η επίδραση αυτή έπρεπε επίσης να 
καταχωρηθεί έναντι των Ιδίων Κεφαλαίων. 
Συνεπεία των παραπάνω τροποποιήσεων η καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
που εµφανίζονται στις δηµοσιευθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις  επηρεάζονται και  
διαµορφώνονται  σε  Ενοποιηµένη βάση ως εξής: 
 
Αύξηση  της καθαρής θέσης του Οµίλου την 31.12.2003 (1.1.2004) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού 833  χιλ. ευρώ 
 
Μείωση  της καθαρής θέσης του Οµίλου την 31.12.2004 (1.1.2005) 
Σύνολο προσαρµογών ποσού  -14.862  χιλ. ευρώ 
 
Με βάση τις ανωτέρω διορθώσεις προκύπτει, ότι η καθαρή θέση του Οµίλου έναρξης 
περιόδου την 1.1.2004 είναι  647.359 χιλ. ευρώ, αντί του ποσού των 646.526 χιλ. ευρώ, ενώ 
η καθαρή θέση έναρξης περιόδου την 1.1.2005 είναι 711.083 χιλ. ευρώ, αντί 725.945 χιλ. 
ευρώ. 
 
Μειώσεις των αποτελεσµάτων του Οµίλου την περίοδο 1.1.2004-31.12.2004 
Σύνολο προσαρµογών των αποτελεσµάτων µετά φόρων ποσού 7.866 χιλ. ευρώ. 
 
Με βάση τις ανωτέρω διορθώσεις προκύπτει, ότι τα αποτελέσµατα µετά φόρων 31.12.2004 
του Οµίλου διαµορφώνονται στα 89.730 χιλ. ευρώ αντί 97.596 χιλ. ευρώ. 
 
Επιπλέον υπήρξαν διορθώσεις και προσαρµογές στην καθαρή θέση και στα αποτελέσµατα 
της εταιρείας στα τρίµηνα Α, Β, Γ 2004 και Α,Β,Γ 2005 ως κάτωθι: 
 
1. α) Η νέα καθαρή θέση του Οµίλου στις 31.3.2004 είναι 693.513 χιλ. ευρώ, αντί του ποσού 
των 692.528 χιλ. ευρώ. 
Η νέα καθαρή θέση στις 31.3.2005 είναι  752.869 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 756.093 χιλ. 
ευρώ. 



 
 
β) Η νέα καθαρή θέση του Οµίλου στις 30.6.2004 είναι 681.232 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 
684.441 χιλ. ευρώ. 
 Η νέα καθαρή θέση του Οµίλου στις 30.6.2005 είναι 755.829 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 
756.668 χιλ. ευρώ. 
γ) Η νέα καθαρή θέση του Οµίλου στις 30.9.2004 είναι 708.370 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 
713.346 χιλ. ευρώ. 
Η νέα καθαρή θέση του Οµίλου στις 30.9.2005 είναι 759.474 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 
762.125 χιλ. ευρώ. 
 
2. α) Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου στις 31.3.2004 είναι 15.042 χιλ. ευρώ αντί του 
ποσού των  14.057 χιλ. ευρώ. 
Στις 31.3.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι  16.972 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των  20.196 χιλ. 
ευρώ. 
β) Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου στις 30.6.2004 είναι 34.868 χιλ. ευρώ αντί του 
ποσού των 33.452 χιλ. ευρώ. 
Στις 30.6.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι 35.839 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 43.378 χιλ. 
ευρώ. 
γ) Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου στις 30.9.2004 είναι 68.476 χιλ. ευρώ αντί του 
ποσού των 68.938  χιλ. ευρώ. 
Στις 30.9.2005 τα κέρδη µετά φόρων είναι 72.012 χιλ. ευρώ αντί του ποσού των 77.508 χιλ. 
ευρώ.                                                     
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 


