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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 2005 

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της «ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» την 
28/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.techol.gr της 
µητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε στην οποία ενοποιείται. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον 
τύπο συνοπτικά οικονοµικά 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. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον 
τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

Κωνσταντίνος Στέγγος 

 

 

 

 

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

 



 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

2 
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

              
Εκθεση Ελέγχου Ορκωτου Ελεγκτη Λογιστη  4 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  6 
Ισολογισµός  31 ∆εκεµβριου 2005  8 
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων (Για την χρηση που εληξε στισ 31 δεκεµβριου 2005)  9 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  (για την Χρηση που εληξε στις 31 ∆εκεµβριου 2005) 10 
Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της Χρήσης που εληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 13 
1            Πληροφορίες για την εταιρία 13 
1.1       Γενικές Πληροφορίες...................................................................................................................................... 13 
1.2       Φύση ∆ραστηριοτήτων.................................................................................................................................. 14 
2              Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 16 
2.1        Συµµόρφωση µε τα IFRS ............................................................................................................................. 16 
2.2        Βασικές λογιστικές αρχές.............................................................................................................................. 17 
2.2.1        Ενσώµατες ακινητοποιήσεις......................................................................................................................... 17 
2.2.2         Άυλα στοιχεία ενεργητικού ......................................................................................................................... 17 
2.2.3        Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού ........................................................................................... 18 
2.2.4        Χρηµατοοικονοµικά µέσα ............................................................................................................................. 18 
2.2.5        Αποθέµατα ..................................................................................................................................................... 20 
2.2.6        Εµπορικές απαιτήσεις.................................................................................................................................... 20 
2.2.7        Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων..................................................................... 20 
2.2.8        Μετατροπή ξένου συναλλάγµατος.............................................................................................................. 20 
2.2.9        Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος ................................................................................... 21 
2.2.10 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ......................................................... 22 
2.2.11 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις ....................................................................... 22 
2.2.12 Αναγνώριση εσόδων ...................................................................................................................................... 22 
2.2.13 Επιχορηγήσεις ................................................................................................................................................. 23 
2.2.14 Μισθώσεις........................................................................................................................................................ 23 
2.2.15 Πληροφόρηση κατά τοµέα............................................................................................................................ 24 
2.2.16 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα ............................................................................................................................... 24 
2.2.17 Κόστος ∆ανεισµού .......................................................................................................................................... 25 
2.2.18 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ ..................................................................................... 25 
3             ∆ιαχείριση κινδύνων 28 
3.1       Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ............................................................................................... 28 
4             Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 29 
4.1       Πληροφορίες κατά τοµέα .............................................................................................................................. 29 
4.2       Ενσώµατες ακινητοποιήσεις .......................................................................................................................... 29 
4.3       Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση............................................................................. 31 
4.4       Αποθέµατα....................................................................................................................................................... 31 
4.5       Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις.................................................................................................... 32 
4.6       Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού....................................................... 32 
4.7       Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων...................................................................... 32 
4.8       Ίδια Κεφάλαια ................................................................................................................................................. 32 
4.8.1       Μετοχικό Κεφάλαιο ........................................................................................................................................ 33 
4.8.2       Λοιπά αποθεµατικά......................................................................................................................................... 33 
4.8.3       Υπόλοιπο Κερδών εις νέο .............................................................................................................................. 34 
4.9       Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία .................................................... 34 
4.10        Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ......................................................................................................... 36 
4.11       Λοιιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις........................................................................................................ 36 
4.12       Κύκλος Εργασιών............................................................................................................................................ 36 



 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

3 
 

 

4.13        Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία................................................................................................................. 36 
4.14        Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης ...................................................................................................... 38 
4.15         Φόρος εισοδήµατος ....................................................................................................................................... 39 
4.16       Κέρδη ανά µετοχή .......................................................................................................................................... 39 
4.17       Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ................................................................................... 40 
4.17.1      Σηµειώσεις επί των προσαρµογών .............................................................................................................. 41 
4.18       Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη................................................................................................................. 42 
4.19       Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις ................................................................................................... 45 
4.19.1     Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις....................................................................................................... 45 
4.19.2     ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Η εταιρία σαν µισθωτής ........................................................ 45 



 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

4 
 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, της Ανώνυµης Εταιρίας «ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της 

Εταιρίας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στον διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα 

∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού 

έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε 

δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 

λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της 

παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που 

διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 

οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005, τα αποτελέσµατα των εργασιών της 

Εταιρίας, τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας  της χρήσης που έληξε 

αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

συνεπές µε τις προαναφερόµενες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την προσοχή σας 

στη σηµείωση που παρατίθεται στις Σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται 

αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2002 έως και 2005 δεν έχουν εξετασθεί 

από τις Φορολογικές Αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού 

ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε 

πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
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        Αθήνα, 31 Μαΐου 2006 

 
 
 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

  

Επαµεινώνδας Α. Πέππας (Α.Μ.  ΣΟΕΛ. 14451) 
 
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

Φωκ. Νέγρη 3 
 

(Α.Μ.  ΣΟΛ ΑΕΟΕ 125) 

11257 Αθήνα 
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1-31/12/2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  

 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 της 

εταιρείας µας ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε, ήτοι τον Ισολογισµό, την κατάσταση Αποτελεσµάτων, 

την κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την κατάσταση Ταµειακών Ροών και τις σηµειώσεις στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις, µαζί µε την παρούσα έκθεση που αφορά την 4η διαχειριστική περίοδο από 

1/1/2005 έως 31/12/2005 και να ζητήσουµε την έγκρισή σας. 

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του 

άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920. 

Βασικά γεγονότα 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30-6-2005 αποφασίστηκε: 

Α) H αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών από τους µετόχους κατά 

2.000.000 € µε έκδοση 200.000 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών ονοµαστικής αξίας 10,00€ εκάστη. Η 

αύξηση αποφασίστηκε στα πλαίσια υποβολής επενδυτικού προγράµµατος της εταιρείας στις αρµόδιες 

υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘΟ βάση του αναπτυξιακού νόµου 3299/04. 

Β) Την έκδοση µετατρέψιµου άτοκου οµολογιακού δανείου ύψους 1.000.000 € µετατρέψιµο σε µετοχές 

διάρκειας 7 ετών το οποίο αντιστοιχεί σε 20 οµολογίες ονοµαστικής αξίας 50.000 € εκάστη µέχρι την 

ηµεροµηνία της πρώτης έκθεσης η σχετική διαδικασία δεν έχει ενεργοποιηθεί από το ∆.Σ.  

Οικονοµικά Αποτελέσµατα 

Οι πωλήσεις της εταιρείας(εξ’ ολοκλήρου από ξενοδοχειακή δραστηριότητα) κατά την χρήση 2005 

ανήλθαν σε 347 χιλ.. ευρώ σε σύγκριση µε 364 χιλ. ευρώ το 2004, ήτοι µειώθηκαν σε ποσοστό 4,95%. 

Οι ζηµίες της χρήσης 2005 ανήλθαν σε 464 χιλ. ευρώ έναντι 351 χιλ. ευρώ κατά την προηγούµενη χρήση. 

Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά το 2005 ανήλθε σε 18 άτοµα, ενώ το 2004 

ανήλθε σε 22 άτοµα. 
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Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ιδρύσεως (2002) µέχρι και τη χρήση 2004. Η ∆ήλωση 

Φορολογίας Εισοδήµατος για τη χρήση 2005 θα υποβληθεί το Μάιο του 2006 και ως εκ τούτου δεν έχει 

ελεγχθεί φορολογικά η χρήση αυτή. 

Οι ζηµιές οφείλονται κυρίως σε µείωση πωλήσεων και αύξηση εξόδων διοίκησης. 

Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 

Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από οµολογιακό δάνειο, το οποίο 

καλύφθηκε από την µητρική «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε», µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο 

κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις 

δραστηριότητες του συγκροτήµατος. Η εταιρεία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της. 

Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. 

Μερίσµατα 

Για τη χρήση 2005 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της εταιρείας, λόγω ζηµίας χρήσεως. 

Προοπτικές 

Η εταιρεία εκτιµά, ότι µε την υλοποίηση των επενδυτικών προγραµµάτων, όλου του συγκροτήµατος 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, που περιλαµβάνουν την ανακαίνιση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και τη νέα 

οργάνωση του τµήµατος πωλήσεων, κατά το 2006 θα επηρεάσουν θετικά τις πωλήσεις της εταιρείας.   

Οι προσδοκίες για την αύξηση των πωλήσεων επιβεβαιώθηκε από την συµµετοχή στελεχών της εταιρείας 

στις µεγάλες τουριστικές εκθέσεις του Βερολίνου και της Μόσχας. Είναι βέβαιο ότι οι πωλήσεις θα 

αυξηθούν καθ’ όσον θα αφορούν και άλλες µορφές τουρισµού (συνεδριακό – αθλητικό) και σε περιόδους 

πέραν της θερινής τουριστικής.  

  

 

 

Άλιµος 28 Μαρτίου 2006 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 

Κων/νος Στέγγος 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 582 556
Άύλα στοιχεία ενεργητικού 0 0
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0 0
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 7 3
Σύνολο 589 559
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 10 10
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 19 264
Λοιπές Απαιτήσεις 1.720 206
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων

0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 47 13
Σύνολο 1.796 493

Σύνολο ενεργητικού 2.385 1.052

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 3.200 1.200
Υπέρ Το Άρτιο 0 0
Λοιπά αποθεµατικά 1 1
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον -1.143 -662
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2.058 539
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

2 2

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 0 0
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 2 2
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 250 439
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 0 0
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 75 72
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 325 511

Σύνολο υποχρεώσεων 327 513
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.385 1.052  

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 4.19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005)         

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 31/12/2005
01/01 - 

31/12/2004

Πωλήσεις 347 364
Κόστος Πωληθέντων -642 -621
Μικτό Κέρδος(ζηµιά) -295 -257
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 1 12
Έξοδα διάθεσης -2 -10
Έξοδα διοίκησης -167 -94
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 0 0
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Πρό 
Φόρων Χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσµάτων

-463 -349

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0 0
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0 0
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 0 0
Κέρδη(ζηµιά) προ φόρων -463 -349
Φόρος εισοδήµατος -1 -2
Κέρδη(ζηµιά) µετά από φόρους -464 -351

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (λεπτά /µετοχή) -2,11 -2,92
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις από 1 έως 4.19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) 

 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
Μητρικής

Ποσά σε χιλ. € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο Λοιπά 
αποθέµατικα

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2004 1.200 0 1 -311 890
Προσαρµογές Κονδυλίων 0 0 0 0 0
Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2004

1.200 0 1 -311 890

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0

Αναβαλλόµενη εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 0

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2004 0 0 0 -351 -351

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  
∆εκεµβρίου 2004

1.200 0 1 -662 539

Ποσά σε χιλ. € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά 

αποθέµατικα
Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2005 1.200 0 1 -662 539
Προσαρµογές Κονδυλίων 0 0 0 0 0
Αναµορφωµένα υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2005

1.200 0 1 -662 539

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 2.000 0 0 0 2.000
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 -22 -22

Αναβαλλόµενη εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 5 5

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/2005 0 0 0 -464 -464

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά 
Περιόδου

2.000 0 0 -481 1.519

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 
∆εκεµβρίου 2005

3.200 0 1 -1.143 2.058

Αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής

 

Oi σηµειώσεις από 1 έως 4.19 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
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 Kατάσταση Ταµειακών Ροών

Ποσά σε χιλ. € 2005 2004
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου (Προ φόρου) -463 -349
Προσαρµογές στα Κέρδη 12 8

-451 -341
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων 0 -6
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων -1.270 151
Αύξηση/ (µείωση) λοιπών λογαριασµών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού 0 0
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων -186 232

-1.456 377
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1.907 36
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1.907 36

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων -37 -98
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0 0
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 0 0
Τόκοι που εισπράχθηκαν 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -37 -98

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 1.978 0
∆άνεια αναληφθέντα 0 0
Αποπληρωµή δανεισµού 0 0
Τόκοι πληρωθέντες 0 0
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0 0
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες 1.978 0

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα 34 -62
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 13 75

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 0 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 47 13

2005 2004
Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 12 7
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 0 0
Κέρδη / (ζηµιές) εύλογης αξίας άλλων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0 0
Κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 0 0
Έσοδα τόκων 0 0
Έξοδα τόκων 0 0
Έσοδα από µερίσµατα 0 0
Χρηµ/κό αποτέλεσµα από προεξόφληση ληφθέντων δανείων 0 0
Προβλέψεις 0 1
Συναλλαγµατικές διαφορές  διαθεσίµων 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές  αναληφθέντων δανείων 0 0
Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές 12 8

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου

12 µήνες έως 31 ∆εκεµβρίου
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005. 

1 Πληροφορίες για την εταιρία 

1.1 Γενικές Πληροφορίες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 εγκρίθηκαν για έκδοση µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Μαρτίου 2006. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας 

δύναται, µε απόφασή του, να διορθώσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις, µετά την δηµοσιοποίησή τους, εάν 

αυτό είναι αναγκαίο. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εταιριών 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ». Κύριος µέτοχος της εταιρίας είναι η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε», η οποία 

συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε µε ποσοστό 96,25%.  

Η εταιρεία ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε ιδρύθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2001 και έχει µισθώσει το οµώνυµο ξενοδοχείο από τη θυγατρική του οµίλου της Τεχνικής 

Ολυµπιακής, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 
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Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Κωνσταντίνος Στέγγος Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθ. Σύµβουλος  

Ζωή Στέγγου (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.) 

Βασίλειος Βασιλάκης (µέλος) 

Μαρία Σβώλη (µέλος) 

Στυλιανή Στέγγου (µέλος) 

Χρυσή Στέγγου (µέλος) 

Γεώργιος Στέγγος (µέλος) 

Μαριάννα Στέγγου (µέλος) 

Θεοδώρα Χηνοπούλου (µέλος) 

Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ 

EUROBANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Εποπτεύουσα αρχή 

Νοµαρχία Αθηνών 

Αριθµός φορολογικού µητρώου 

999993675 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 

50612/01/NT/B/01/299 

Noµικοί Σύµβουλοι 

∆αούτης Γεώργιος 

Σταµούλης Γεώργιος 

Eλεγκτές 

Επαµεινώνδας Α. Πέππας 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε 

1.2 Φύση ∆ραστηριοτήτων 

Το ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ το οποίο εκµεταλλεύεται η εταιρεία µας, είναι µέρος του 

συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  το οποίο είναι από τα µεγάλα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης µε 

µεγάλη αναγνωρισιµότητα.  

Η νοµική µορφή της εταιρίας είναι Ανώνυµη Εταιρία και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σολωµού 20 στον 

Άλιµο Αττικής. 
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Η εταιρία έχει ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις αναβάθµισης των υποδοµών της καθώς και 

υπηρεσιών που προσφέρει και µελετά την υποβολή και νέου επενδυτικού προγράµµατος ύψους περίπου 

6.300 χιλ. ευρώ, για την περαιτέρω αναβάθµιση του ξενοδοχείου.  

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. 

Η εταιρία δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό τοµέα: 

 Αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου Village Inn, που έχει εκµισθωθεί στην εταιρεία από την 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.  

∆εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην 

Ελλάδα.  

Στην παράγραφο 4.1 παρουσιάζονται πληροφορίες για τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας που 

αφορούν τους τοµείς δραστηριότητας για τη χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005. 
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2 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

2.1 Συµµόρφωση µε τα IFRS 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ηµεροµηνία µετάβασης αποτελεί η 1η  Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο 

από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2005 (χρήση 2005), έχουν συνταχθεί µε βάση την 

αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 

σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα οποία έχουν εκδοθεί 

από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, οι οποίες έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ώς την 31η ∆εκεµβρίου 2005. 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και βάσει του Νόµου 3229/2004 (όπως 

τροποποιήθηκε από τον Νόµο 3301/2004), οι Ελληνικές εταιρίες που είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε 

Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της προαναφερθείσας Ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρίες είναι 

υποχρεωµένες να παρουσιάζουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τουλάχιστον 

για µία χρήση (31 ∆εκεµβρίου 2004).  

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην 

διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 

οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Τα 

πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
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2.2 Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις οποίες 

συστηµατικά εφαρµόζει η εταιρία είναι οι ακόλουθες:  

2.2.1 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους 

κατά την ηµεροµηνίες µετάβασης, µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών 

απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων. 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη 

που αναµένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να 

επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν 

πραγµατοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων Κατά τη διάρκεια της µισθωτικής περιόδου 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 4-25 έτη 

Αυτοκίνητα 7-10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός 4-20 έτη 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την 

ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα.  

2.2.2 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτούνται από µια επιχείρηση καταχωρούνται στο κόστος κτήσης τους. 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εκτός από έξοδα ανάπτυξης, που δηµιουργούνται εσωτερικά δεν 
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κεφαλαιοποιούνται και οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα στη χρονιά που 

προκύπτουν. 

Κατά την πώληση ενσωµάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και 

της λογιστικής τους καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

Τα αύλα περιουσιακά στοιχεία που σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 38 δεν πληρούσαν τα κριτήρια κεφαλαιοποίησης 

διαγράφηκαν. Όλες οι διαφορές που προέκυψαν κατά τον διαφορετικό χειρισµό σε σχέση µε τις 

προηγούµενες λογιστικές αρχές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. 

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιµώνται στο 

κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την µέθοδο της 

σταθερής απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 

3 έως 5 χρόνια. Οι αποσβέσεις του λογισµικού περιλαµβάνονται στα κονδύλια «Κόστος Πωληθέντων» και 

«Έξοδα ∆ιοίκησης» της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

2.2.3 Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 

έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην 

είναι ανακτήσιµη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιµη αξία είναι 

το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο 

µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 

αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το 

ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια 

µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, 

µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία 

χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να 

εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος 

της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

2.2.4 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα συµµετοχικό τίτλο σε µια 

άλλη επιχείρηση.  
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Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση την ουσία της 

σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν: 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην 

εύλογη αξία, δεδοµενού ότι πληρεί τα κριτήρια του ∆ΛΠ 39, µε αναγνώριση των µεταβολών στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που 

είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. 

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

αντιπαροχής που καταβάλλεται , και δεν συµπεριλαµβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται µε την 

επένδυση. 

Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις αυτές αποτιµούνται στην πραγµατική τους αξία. 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. 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της 

εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 

µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες 

πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και 

Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νοµοθετικά 

από το κράτος,  
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 οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

Τα ∆άνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

2.2.5 Αποθέµατα 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη 

πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

Το κόστος που πραγµατοποιήθηκε για να φθάσει κάθε είδος αποθέµατος στην παρούσα του θέση και 

κατάσταση υπολογίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Στο κόστος των αποθεµάτων δεν 

περιλαµβάνονται χρηµατοοικονοµικά έξοδα.  

2.2.6 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης 30 – 90 ηµέρες, καταχωρούνται αρχικά 

στην αξία της συναλλαγής. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται ως προς την εισπραξιµότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, διενεργείται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Οι ζηµιές 

αποµείωσης που προκύπτουν αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα. 

2.2.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο ταµείο καθώς 

επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος 

και τις τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του 

ενεργητικού που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

2.2.8 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 
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συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές 

καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

2.2.9 Φορολογία εισοδήµατος & αναβαλλόµενος φόρος 

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται µε τα 

οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στον λογαριασµό 

των αποτελεσµάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα 

ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς 

τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου 

εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες 

χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς 

νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες σχετίζονται, βασιζόµενα στο 

φορολογητέο κέρδος για το έτος.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του 

ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

αποτιµώνται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο 

κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης, 

αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση 

αναγνωρίζονται επίσης στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. Ο φόρος εισοδήµατος αποτελεί έξοδο 

το οποίο αναγνωρίζεται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονοµικά γεγονότα που 

αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.   
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2.2.10 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη αξία των 

µελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευθεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την αναγνώριση 

δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης εργασιακής ζωής. Οι 

ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές που 

αναλύονται στην Σηµείωση και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των 

εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της 

περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων 

και αποτελούνται από τη παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του 

έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά 

κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Το κόστη προγενέστερης υπηρεσίας 

αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος 

κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση 

υπολειπόµενη διάρκεια περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται 

σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου 

υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές 

συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 

2.2.11 Προβλέψεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµηριωµένες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η 

εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 

επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 

αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 

υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 

2.2.12 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη 

συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο κάτω 

πρέπει επίσης να ισχύουν:  

Έσοδα Ξενοδοχείου 



 
 

 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 
(1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2005) 

23 
 

 

Τα έσοδα από την διανοµή στο ξενοδοχείο καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί(για κάθε 

µέρα παραµονής ξεχωριστά). 

Έσοδα από πώληση αγαθών  

Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα 

των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή.  

Έσοδα από τόκους:  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών 

προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο 

επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

2.2.13 Επιχορηγήσεις 

Η εταιρία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) 

Υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε 

τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την 

αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα 

κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού. 

2.2.14 Μισθώσεις 

Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στην εταιρία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 

σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µεταβίβαση ή µη 

του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. 

Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης 

αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται 

µεταξύ της υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, 

καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του 

χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα 

χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική µίσθωση 

αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους.  
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Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου του 

ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και τους κινδύνους και 

ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές 

που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

2.2.15 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 

επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

άλλες περιοχές. 

Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα µε τη φύση 

των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας αντιπροσωπεύει µια στρατηγική επιχειρηµατική µονάδα: 

Ο ξενοδοχειακός τοµέας αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ που έχει παραχωρηθεί 

στην εταιρεία από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

∆εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην 

Ελλάδα.  

2.2.16 Χρηµατοπιστωτικά Μέσα 

Οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στον ισολογισµό 

περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα, τις εµπορικές απαιτήσεις, τις λοιπές απαιτήσεις, τις συµµετοχές, τις 

βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, 

βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, 

µερίσµατα, κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως 

απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή έξοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων 

στους µετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα 

συµψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύµφωνα µε το νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα 

συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει 

ταυτοχρόνως την υποχρέωση. Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

ούτε για αντιστάθµισµα κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 
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2.2.17 Κόστος ∆ανεισµού 

Το κόστος δανεισµού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο 

Benchmarking του ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού». 

2.2.18 Νέα λογιστικά πρότυπα και ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ 

Έχει γίνει έκδοση νέων ∆ΠΧΠ, τροποποιήσεων και διερµηνειών, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές 

χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2006 ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρίας 

σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέωνπροτύπων και διερµηνειών παρατίθεται 

παρακάτω: 

∆ΛΠ 19 (τροποποίηση) Παροχές Προσωπικού (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Αυτή η τροποποίηση παρέχει στις εταιρίες την επιλογή µίας εναλλακτικής µεθόδου αναγνώρισης των 

αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Πιθανόν να επιβάλλει νέες προϋποθέσεις αναγνώρισης για  περιπτώσεις 

όπου υπάρχουν προγράµµατα συνταξιοδότησης µε συµµετοχή πολλών εργοδοτών (multi-employer plans) 

για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για την εφαρµογή της λογιστικής καθορισµένων 

παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν έχει 

εφαρµογή στην εταρεία. 

∆ΛΠ 39 (τροποποίηση) Επιλογή Εύλογης Αξίας (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν ταξινοµηθεί σε 

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόµησης χρηµατοοικονοµικών µέσων 

σε αυτή την κατηγορία. Η εταιρία θεωρεί ότι η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν θα έχει σηµαντική 

επίπτωση στην κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων του, καθώς η εταιρία δεν έχει ταξινοµήσει άλλα 

χρηµατοοικονοµικά µέσα σε τρέχουσα αξία µέσω αποτελεσµάτων, εκτός από τα στοιχεία τα οποία 

κρατούνται για εµπορικούς σκοπούς. Η Εταιρία θα εφαρµόσουν την τροποποίηση αυτή από 1 Ιανουαρίου 

2006. 

∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ 4 (τροποποίηση) Συµβόλαια Χρηµατοοικονοµικής Εγγύησης (ισχύει από 1 

Ιανουαρίου 2006) 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί τις εκδοθείσες χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις, εκτός από αυτές οι οποίες 

έχουν αποδειχθεί από την Εταιρία ότι είναι ασφαλιστικά συµβόλαια, να αναγνωρισθούν αρχικά στην 

εύλογη αξία, και µεταγενέστερα να αποτιµώνται στη µεγαλύτερη αξία µεταξύ (α) του αναπόσβεστου 

υπολοίπου των σχετικών αµοιβών που έχουν εισπραχθεί και αναβληθεί και (β) της δαπάνης που απαιτείται 

να ρυθµίσει την δέσµευση κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση έχει καταλήξει στο 

συµπέρασµα, ότι αυτή η τροποποίηση δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

∆ΠΧΠ 1 (τροποποίηση) Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 
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Πληροφόρησης και ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων (ισχύουν από 1 

Ιανουαρίου 2006) 

Οι τροποποιήσεις αυτές δεν είναι σχετικές µε τις λειτουργίες της εταιρίας. 

∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και εκτίµηση ορυκτών πόρων (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρία  και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 7, Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις και συµπληρωµατική προσαρµογή 

στο ∆ΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων, Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου 

(ισχύειαπό 1 Ιανουαρίου 2007) 

Το ∆ΠΧΠ 7 εισάγει επιπλέον γνωστοποιήσεις µε σκοπό τη βελτίωση της παρεχόµενης πληροφόρησης 

σχετικά µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Απαιτεί την γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών 

πληροφοριών σχετικά µε την έκθεση σε κίνδυνο προερχόµενη από χρηµατοοικονοµικά µέσα. Ειδικότερα, 

προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούµενες γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε τον πιστωτικό κίνδυνο, τον 

κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά µε τον κίνδυνο 

αγοράς). Το ∆ΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις Τραπεζών και 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων) και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, (Χρηµατοοικονοµικά 

Στοιχεία Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρµογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν 

οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η προσαρµογή στο ∆ΛΠ 1 εισάγει γνωστοποιήσεις 

σχετικά µε το ύψος των κεφαλαίων µίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση 

αυτών. Η Εταιρία εκτίµησε την επίδραση του ∆ΠΧΠ 7 και της προσαρµογής στο ∆ΛΠ 1 και κατέληξε ότι οι 

επιπλέον γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από την εφαρµογή τους είναι η ανάλυση ευαισθησίας σχετικά 

µε τον κίνδυνο αγοράς και οι γνωστοποιήσεις κεφαλαίου. Η εταιρία θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 και την 

τροποποίηση του ∆ΛΠ 1 από την 1 Ιανουαρίου 2007. 

∆ιερµηνεία 3, ∆ικαιώµατα εκποµπής αερίων 

Η ∆ιερµηνεία αυτή δεν υιοθετήθηκε από την ΕΕ και στη συνέχεια αποσύρθηκε από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρία και δεν επηρεάζει τις οικονοµικές της  καταστάσεις. 
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∆ιερµηνεία 4, Προσδιορισµός επιχειρηµατικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν 

χρηµατοδοτική µίσθωση (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006) 

Η ∆ιερµηνεία 4 απαιτεί να γίνεται προσδιορισµός του εάν µία επιχειρηµατική συµφωνία είναι ή 

περιλαµβάνει χρηµατοδοτική µίσθωση ή όχι. Συγκεκριµένα απαιτεί να γίνεται εκτίµηση των ακόλουθων 

δεδοµένων: α) εάν η εκπλήρωση της συµφωνίας εξαρτάται από την χρήση συγκεκριµένου παγίου(ων) και 

β) εάν η συµφωνία δίνει στον µισθωτή το δικαίωµα χρήσης του παγίου και µόνο. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι η 

∆ιερµηνεία 4 δεν αναµένεται να επηρεάσει τη λογιστική απεικόνιση των υφιστάµενων επιχειρηµατικών 

συµφωνιών. 

∆ιερµηνεία 5, ∆ικαιώµατα από Συµµετοχές σε Ταµεία Επαναφοράς, Απόσυρσης και 

Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2006) 

Η ∆ιερµηνεία 5 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία . 

∆ιερµηνεία 6, Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την συµµετοχή σε συγκεκριµένες αγορές -

Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός προς απόρριψη (ισχύει από 1η ∆εκεµβρίου 2005). 

Η ∆ιερµηνεία 6 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

∆ιερµηνεία 7, Εφαρµογή της προσέγγισης αναµόρφωσης του ∆ΛΠ 29- Αναφορές σε 

υπερπληθωριστικές οικονοµίες (ισχύει από 1 Μαρτίου 2006) 

Η ∆ιερµηνεία 7 δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρία. 

∆ιερµηνεία 8, Πεδίο εφαρµογής ∆ΠΧΠ 2 (ισχύει από 1 Μαΐου 2006) 

∆εν έχει εφαρµογή στην εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

∆ιερµηνεία 9, Επανεκτίµηση ενσωµατωµένων παραγώγων (ισχύει από 1 Ιουνίου 2006) 

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 
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3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  

3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρίας αποτελούνται από οµολογιακό δάνειο, το οποίο 

καλύφθηκε από την µητρική εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε», µετρητά και βραχυπρόθεσµες 

καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης 

για τις εργασίες του συγκροτήµατος. Η εταιρία κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

όπως εµπορικές απαιτήσεις και εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της.  

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. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου δεν υφίσταται.  

Κίνδυνος τιµών  ξένου συναλλάγµατος 

Ο κίνδυνος συναλλάγµατος δεν υφίσταται. 

Κίνδυνος τιµής αγαθών 

Ο κίνδυνος που προκύπτει για το συγκρότηµα από µεταβολές στις τιµές αγαθών είναι ελάχιστος. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία συναλλάσεται αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Είναι 

πολιτική του συγκροτήµατος όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυµούν να συναλλάσσονται  επί πιστώσει 

υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές απαιτήσεις 

παρακολουθούνται σε συνεχή βάση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς 

απαιτήσεις. Για συναλλαγές που γίνονται σε νοµίσµατα εκτός από το κύριο νόµισµα της σχετικής 

λειτουργικής µονάδας, η εταιρία δεν προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις χωρίς την ειδική έγκριση του 

Τµήµατος Πιστώσεων. Όσο αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του συγκροτήµατος, που αποτελούνται από µετρητά και 

αντίστοιχα µετρητών, ο κίνδυνος για την εταιρία απορρέει από τη µη τήρηση των συµβατικών όρων από 

τον αντισυµβαλλόµενο, µε µέγιστη έκθεση ίση µε τη λογιστική αξία των µέσων. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός  της εταιρίας.  
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Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η εταιρία δεν αντιµετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ρευστότητας, λόγω επάρκειας κεφαλαίων κίνησης. 

 

4 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

4.1 Πληροφορίες κατά τοµέα  

Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 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. Η εταιρία δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό τοµέα : 

Αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου Village Inn που έχει εκµισθωθεί από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε 

∆εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην      

Ελλάδα.  

4.2 Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε χιλ. €
Μηχ/κός 

εξοπλισµός &  
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση & 
προκαταβολές

Σύνολο

Κόστος Κτήσης (ή τεκµερόµενο κόστος 
κτήσης) την  1 Ιανουαρίου 2004

7 36 712 755

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις -1 -8 0 -9
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 
2004

6 28 712 746

Προσθήκες 1 11 85 97
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 -280 -280
Αποσβέσεις Χρήσης -1 -6 0 -7
Αποσβέσεις Πωληθέντων -
∆ιαγραφέντων

0 0 0 0

Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης) την 31η ∆εκεµβρίου 2004

9 46 518 572

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις -3 -14 0 -16
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2004

6 32 518 556

Προσθήκες 0 34 3 37
Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 0
Μεταφορές 0 0 0 0
Αποσβέσεις Περιόδου -1 -11 0 -12
Αποσβέσεις Πωληθέντων -
∆ιαγραφέντων

0 0 0 0

Κόστος Κτήσης (ή τεκµαιρόµενο κόστος 
κτήσης) την 31η ∆εκεµβρίου 2005

9 80 521 610

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις -4 -24 0 -28
πλέον/µείον: Τακτοποιήσεις 0 0 0 0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 
2005

5 56 521 582
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4.3 Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση  και υποχρέωση 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 

νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. Tα συµψηφισµένα ποσά είναι τα παρακάτω: 

Ποσά σε χιλ. € Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Α.Φ. 
Απαίτηση

Α.Φ. 
Υποχρέωση

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώµατα & Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού 7 2

Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού  
Λοιπές Απαιτήσεις  

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 0 1
Λοιπές προβλέψεις  

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  
Μακροπρόθεσµες & Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις

   

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0  
Σύνολο 7 0 3 0

Συµψηφισµός -7 -7 -3 -3
Σύνολο 7 0 3 0

31/12/2005 31/12/2004

 

Σύµφωνα µε τον φορολογικό νόµο ορισµένα εισοδήµατα δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της 

απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή της εταιρίας είναι 

να αναγνωρίζει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση για τα εισοδήµατα αυτά κατά το χρόνο διανοµής 

τους ανεξάρτητα από το χρόνο πραγµατοποίησής τους. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η εταιρία για το 2005 είναι 32%. Σύµφωνα µε 

τον ισχύοντα φορολογικό νόµο οι συντελεστές µε τους οποίους φορολογείται τι εισόδηµα των Ανωνύµων 

Εταιρειών, µειώνονται σταδιακά από 35% σε 25%. Ειδικότερα για τη χρήση 2006, µειώνεται σε 29%, ενώ 

από την χρήση 2007 και µετά διαµορφώνονται σε 25%. 

4.4 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Εµπορεύµατα 0 0
Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - 
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

10 10

Σύνολο 10 10  
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4.5 Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις της εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 6 237
Επιταγές Εισπρακτέες 13 22

0 5
Σύνολο Καθαρών Απαιτήσεων από Πελάτες 19 264  

 

4.6 Λοιπές απαιτήσεις και Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία Ενεργητικού 

Οι λοιπές απαιτήσεις και τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού της εταιρίας αναλύονται ως 

εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Χρεώστες διάφοροι 0 82
Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 0 0
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 1.605 40
Έξοδα επόµενων χρήσεων 75 84
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 40 0
Σύνολο Λοιπών Απαιτήσεων 1.720 206  

 

4.7 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία της εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιµες σε 

πρώτη ζήτηση. 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της εταιρίας έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 44 2
∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 3 11
Σύνολο 47 13  

 

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς. 

4.8 Ίδια Κεφάλαια 
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4.8.1 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 320.000 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 10,00 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 3.200.000. 

 Μετοχές Ονοµ. αξία Μ.Κ Τρόπος κάλυψης 

Ίδρυση 

18/10/2001 

6.000 10,00 60.000,00 ΜΕΤΡΗΤΑ

ΕΓΣ 31/10/2002 60.000 10,00 600.000,00 ΜΕΤΡΗΤΑ

ΤΓΣ 24/6/2003 54.000 10,00 540.000,00 ΜΕΤΡΗΤΑ

ΤΓΣ 30/06/2005 200.000 10,00 2.000.000,00 ΜΕΤΡΗΤΑ

 320.000 3.200.000,00 

 

Σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί, πέραν των όσων 

υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.8.2 Λοιπά αποθεµατικά 

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών της εταιρείας έχει ως εξής: 

 

Ποσά σε χιλ. € Τακτικό 
αποθεµατικο

Αφορολόγητα και 
Αποθεµατικά 
ειδικών 
διατάξεων

Σύνολο

Υπόλοιπο την 01 Ιανουαρίου 2004, σύµφωνα µε 
τις προηγούµενες λογιστικές αρχές

0 1 1

µείον: Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ 0 0
Υπόλοιπο την  01 Ιανουαρίου 2004, 
σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

0 1 1

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2004
.- Αποθεµατικό από αποτίµηση µετοχών 0 0 0
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2004 0 1 1
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2005

0 0 0
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2005 0 1 1  
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4.8.3 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

Για την χρήση 2005 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της εταιρίας λόγω µη ύπαρξης κερδών. 

 

4.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

H εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό 

που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής 

µελέτης. Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών 

µεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και 

είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε 

επιχείρησης. 

Σύµφωνα µε την αναλογιστική µελέτη που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή, η επιχείρηση δεν έχει 

επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους εργαζόµενους της, το 

οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που 

βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία Ν.2112/1920 και 

3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις ισολογισµού αρχής 2 2
Συνταξιοδοτικές παροχές 0 0
Σύνολο 2 2
Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:
Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

0 0

Σύνολο 0 0  

Η σχετική υποχρέωση της εταιρίας, αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων

9 2

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ 
(ζηµίες)

1 0

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας -7 0
Υποχρέωση στον ισολογισµό 2 2  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων της Εταιρίας έχουν 
ως εξής: 
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Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 0 0
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 0 0
Επίδραση από διακανονισµούς 0 0
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές 
σε εργαζοµένους 

0 0
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς είναι οι 

εξής: 

31/12/2005 31/12/2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,00% 4,50%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00% 4,00%
Πληθωρισµός 2,50% 2,50%
Αναµενόµενος µέσος εργασιακός χρόνος 
προσωπικού

13,2 9,32
 

∆ηµογραφικές Υποθέσεις: 

Θνησιµότητα: Έχει χρησιµοποιηθεί ο ελβετικός πίνακας θνησιµότητας EVK2000 για άνδρες και γυναίκες 

Νοσηρότητα: ∆εδοµένου του µακροχρόνιου ορίζοντα της αποτίµησης λήφθηκαν υπόψη πιθανότητες 

νοσηρότητας χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο ελβετικό πίνακα EVK2000 για άνδρες και γυναίκες 

τροποποιηµένο κατά 50%. 

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης: Έχουν χρησιµοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταµείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης που ανήκει ο κάθε εργαζόµενος, όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί µε τις πρόσφατες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις. 

Άλλα αίτια αποχώρησης: Στα άλλα αίτια θεωρήθηκε η αποχώρηση χωρίς δικαίωµα παροχής. 

Εξετάζοντας την κινητικότητα του πληθυσµού, βάσει των ατοµικών στοιχείων των παραιτηθέντων 

εργαζοµένων στα έτη 2001 έως και 2004. 

Η παρούσα αξία των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αναλύεται ως ε
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4.10 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προµηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 200 284
Γραµµάτια πληρωτέα 0 0
Επιταγές πληρωτέες 50 155
Σύνολο 250 439  

4.11 Λοιιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2005 31/12/2004
Προκαταβολές πελατών 0 0
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 34 39
Φόροι πληρωτέοι 6 6
Πιστωτές διάφοροι 35 27
Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 0 0
Σύνολο 75 72  

4.12 Κύκλος Εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της εταιρίας έχει ως εξής:  

 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Πωλήσεις προϊόντων 228 168
Πωλήσεις υπηρεσιών 119 196

347 364  

4.13 Ανάλυση Εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της εταιρίας έχει ως ακολούθως: 
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 Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων της εταιρίας έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 96 76
Κόστος Αποσβέσεων 12 6
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 458 523
Αµοιβές& έξοδα  τρίτων 17 24
Παροχές τρίτων 53 75
∆ιάφορα έξοδα 7 5
Σύνολο 643 709
Μείον: Κόστος ιδιοπαραγωγών -1 -88
Κόστος Πωληθέντων 642 621  

 Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της εταιρίας έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Κόστος Αποσβέσεων 0 1
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 145 61
Αµοιβές& έξοδα  τρίτων 4 11
Παροχές τρίτων 7 11
Φόροι και τέλη 3 3
∆ιάφορα έξοδα 8 7
Έξοδα ∆ιοίκησης 167 94

Μείον: Κόστος ιδιοπαραγωγών 0 0
Έξοδα ∆ιοίκησης 167 94  

 Η ανάλυση των εξόδων διάθεσης της εταιρίας έχει ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 0 0
Φόροι και τέλη 0 0
∆ιάφορα έξοδα 2 10
Έξοδα ∆ιάθεσης 2 10
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 Οι παροχές προς το προσωπικό της εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 456 443
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 140 138
Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 7 0
Συµβατική υποχρέωση για παροχή εφάπαξ ποσού σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού 
(έξοδο περιόδου)

0 0

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 0 2
Σύνολο 603 583

Ποσό που χρεώθηκε στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης

603 583
 

4.14 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης της εταιρίας, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Έσοδα από ενοίκια 0 0
Φιλοδωρήµατα προσωπικού 0 0
Κέρδη συναλλαγµατικών διαφορών 0 0
Έσοδα επιχορηγήσεων 1 0
Λοιπά 0 12
Σύνολο 1 12  
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4.15 Φόρος εισοδήµατος 

Η δαπάνη για το φόρο εισοδήµατος των χρήσεων που έληξαν στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004 

αναλύεται ως εξής: 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Φόρος που σχετίζεται µε την δηµιουργία 
προσωρινών διαφορών

-1 0

Φόρος που σχετίζεται µε τον τερµατισµό 
προσωρινών διαφορών

0 0

Φόρος που σχετίζεται µε την µεταβολή 
των φορολογικών συντελεστών

0 0

Φόρος που σχετίζεται µε την µεταβολή 
προσωρινών διαφορών

0 -2

Σύνολο -1 -2  

 

Η Εταιρία έχει πρόσθετες φορολογικά εκπιπτόµενες ζηµιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 

αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, διότι επί του παρόντος η φορολογική αξιοποίησή τους κρίνεται 

αβέβαιη. Με βάση τη νοµοθεσία η εταιρία έχει το δικαίωµα να αξιοποιήσει φορολογικά τις ως άνω ζηµίες 

κατά τη διάρκεια µιας πενταετίας από τη χρήση στην οποία δηµιουργήθηκαν. 

4.16 Κέρδη ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή (εκφρασµένα σε λεπτά ανά µετοχή) την εταιρία έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

Κέρδη προ φόρων -463 -349
 Φόροι -1 -2
Κέρδη µετά από φόρους (1) -464 -351
 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 
(2)

220.000 120.000

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (λεπτά /µετοχή) 
(1)/(2)

-2,11 -2,92
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4.17 Ανάλυση προσαρµογών πρώτης εφαρµογής ∆ΠΧΠ 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά σε χιλ. € 1-Ιαν-2004 31-∆εκ-2004
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ

898 545

-897 -545
Προσαρµογές λόγω µετάβασης στα IFRS
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 4 3
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω 
συνταξιοδότησης

-1 -1

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
και υποχρεώσεις

0 0

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις

-11 -8

Επίδραση από την προεξόφληση δανείων ληφθέντων από συνδεδεµένα 
µέλη

0 0

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων

0 0

Λοιπά 0 0
Σύνολο -8 -6
Προσαρµογές λόγω διόρθωσης βασικών λαθών 0

Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα 0 0

Επίδραση από την αλλαγή των συντελεστών αποσβέσεων των 
ενσώµατων παγίων

0 0

Σύνολο 0 0
Σύνολο προσαρµογών -8 -6

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 890 539

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ποσά σε χιλ. € 31-∆εκ-2004
Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί 
σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ

-352

Προσαρµογές λόγω µετάβασης στα IFRS 0
Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας -2
Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού  λόγω 
συνταξιοδότησης

0

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
και υποχρεώσεις

0

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως 
ασώµατες ακινητοποιήσεις

3

Επίδραση από την προεξόφληση δανείων ληφθέντων από συνδεδεµένα 
µέλη

0

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων

0

Λοιπά 0
Σύνολο 1
Προσαρµογές λόγω διόρθωσης βασικών λαθών

Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα 0

Επίδραση από την αλλαγή των συντελεστών αποσβέσεων των 
ενσώµατων παγίων

0

Σύνολο 0
Σύνολο προσαρµογών 1

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα -351  
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4.17.1 Σηµειώσεις επί των προσαρµογών 

(i) – Επίδραση από την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµήθηκαν µε βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση 

ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που 

έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Για την χρήση 2004 ο 

φορολογικός συντελεστής που έχει χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας 

των προσωρινών διαφορών που αναµένεται να διακανονιστούν εντός της επόµενης χρήσης, είναι 32%. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος που εφαρµόστηκε για απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που θα 

διακανονιστούν τη χρήση 2006 είναι 29%, ενώ για τα στοιχεία που αναµένονται να διακανονιστούν 

µεταγενέστερα διαµορφώνεται σε 25%. (Ανάλυση σε σηµείωση 4.4) 

(ii) – Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές η εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής 

δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο  προσωπικό που αποχωρεί λόγω 

συνταξιοδότησης. Με βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές, το έξοδο αποζηµίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν σε ταµειακή βάση. Η σχετική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης ανήλθε σε ποσό € 8 χιλ., η οποία υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης που έγινε από 

επαγγελµατίες αναλογιστές.. (Σηµ. 4.12) 

(iii) – Αναγνώριση παγίων αποκτηθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 

Σύµφωνα µε τις νέες λογιστικές αρχές που επιβάλλονται από τα ∆ΠΧΠ, τα πάγια της εταιρίας που έχουν 

αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίζονται στο πάγιο ενεργητικό της εταιρίας και η αντίστοιχη 

υποχρέωση στις υποχρεώσεις. Τα πάγια αυτά αποσβένονται µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους. Οι 

υποχρεώσεις από τη χρηµατοδοτική µίσθωση εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις ανάλογα µε την ηµεροµηνία εξόφλησής τους. Τα πάγια αυτά έχουν απεικονιστεί 

στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωµών η οποία είναι 

µικρότερη από την εύλογη αξία τους.  

(iv) – Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες 

ακινητοποιήσεις  

Οι διατάξεις των ∆.Π.Χ.Π. θέτουν πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για την καταχώρηση στον ισολογισµό των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων σε αντίθεση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Κατά την ηµεροµηνία 
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µετάβασης στα ∆.Π.Χ.Π. ως άυλα πάγια στοιχεία του ενεργητικού θεωρήθηκαν µόνο τα λογισµικά 

προγράµµατα της εταιρίας καθώς και η άδεια λειτουργίας του Καζίνο.  

  

(vii) - Λοιπά 

Οι λοιπές προσαρµογές αφορούν την τακτοποίηση κάποιων αχρησιµοποίητων προβλέψεων και λοιπών 

πιστωτικών υπολοίπων τα οποία η ∆ιοίκηση έκρινε ότι κατά την ηµεροµηνία µετάβασης θα έπρεπε να 

διαγραφούν. 

 

4.18 Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Η εταιρία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή. 

Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις και αγορές προς και από τα συνδεόµενα µέρη του οµίλου έχουν ως 

ακολούθως: 
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Ποσά σε χιλ. € ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (µητρική) 0 0 1 1 0 0 1 1
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε. 0 31 14 45 4 56 15 75
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 0 2 0 2 1 0 0 1
CAMPUS 21 0 0 21 0 0 0 0
ΓΚΟΛΦ 0 0 0 0 0 4 0 4
ΚΤΗΜΑ 10 0 0 10 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 31 33 15 79 5 60 16 81

Ποσά σε χιλ. € ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε. 8 0 0 8 5 0 0 5
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 0 50 0 50 42 0 0 42
CAMPUS 0 0 0 0 0 0 12 12
KAZINO P.C 0 8 0 8 3 0 0 3
ΣΥΝΟΛΟ 8 58 0 66 50 0 12 62

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
31/12/2005

31/12/200431/12/2005
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

31/12/2004
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Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη του οµίλου έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε χιλ. € 01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

01/01 - 
31/12/2005

01/01 - 
31/12/2004

ΜΟΧΛΟΣ 0 0 1.285 129
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 144 0 0 54
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 0 0 0 30
KAZINO P.C 0 188 0 0
ΓΚΟΛΦ 0 5 0 0
ΜΑΡΙΝΑ 0 67 0 0
CAMPUS 37 0 0 82
ΚΤΗΜΑ 0 0 0 14
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ 0 0 320 40
ΣΥΝΟΛΟ 181 260 1.605 349

ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
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4.19 Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

4.19.1 Ενδεχόµενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Πληροφορίες σχετικά µε ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

4.19.2 ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Η εταιρία σαν µισθωτής 

Μεταξύ της εταιρίας και της ιδιοκτήτριας του ακινήτου όπου στεγάζεται η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, υπάρχει  ιδιωτικό συµφωνητικό µισθώσεως από 15/10/2001, σύµφωνα µε το οποίο η 

εταιρία έχει µισθώσει το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ, για διάστηµα 19 ετών. 

Το ετήσιο µίσθωµα έχει προσδιοριστεί ως 8% επί των ακαθαρίστων εσόδων της εταιρίας και ως εκ 

τούτου τα  µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα βάση της σύµβασης αυτής δεν µπορούν να 

προσδιοριστούν αξιόπιστα. 

Επίσης η εταιρία µισθώνει χώρο για γραφεία έναντι ετήσιου µισθώµατος € 1.56,43. Οι συβάσεις είναι 

ετήσιες και ανανεώνονται σε κάθε έτος. Το µίσθωµα καταβάλλεται στην µητρική εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α:Ε.» ύψους 633,89 ευρώ και στην συνδεδεµένη εταιρία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ύψους 422,59 

ευρώ. Τα  µελλοντικά ελάχιστα µισθώµατα βάση της σύµβασης αυτής δεν µπορούν να 

προσδιοριστούν. 

 

 


