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Α. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε € '000 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 481.428 488.735 4.819 4.651

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 14.009 14.073 4 30

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0 0 365.139 367.654

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 301 298 2 2

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 11 11 0 0

Επενδύσεις σε ακίνητα 18.166 18.166 3.918 3.918

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7.1 188 358 27.387 26.667

Σύνολο 514.103 521.641 401.269 402.922

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Αποθέματα 7.2 7.697 6.393 0 0

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 39.306 40.709 1 0

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 7.3 22.501 25.623 5.580 3.502

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 2.880 2.253 0 0

Λοιπές Απαιτήσεις 7.4 32.640 37.423 805 397

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 24 24 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.5 10.435 15.690 5.825 7.146

Σύνολο 115.483 128.115 12.211 11.045

Σύνολο ενεργητικού 629.586 649.756 413.480 413.967

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 165.625 165.625 165.625 165.625

Διαφορά υπέρ το άρτιο 253.784 253.784 253.784 253.784

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία 249.298 251.327 2.149 2.156

Αποθεματικά από αποτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0 0 160.530 163.109

Λοιπά αποθεματικά 22.925 22.925 7.877 7.877

Αποτελέσματα εις νέο (329.933) (330.180)  (236.090) (237.027)

Συναλλαγματικές διαφορές (262) (247) 104 106

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής 361.437 363.234 353.979 355.630

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 86.882 86.254 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 448.319 449.488 353.979 355.630

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 81.477 81.192 44.298 44.212

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 939 826 59 54

Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων 26.331 28.173 0 0

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.6 8.008 7.608 700 0

Λοιπές προβλέψεις 1.814 1.814 779 779

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.271 4.501 91 94

Σύνολο 121.840 124.114 45.927 45.139

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.7 23.071 23.795 4.893 4.022

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 7.8 101 301 0 0

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.6 12.250 28.719 1.668 2.264

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.9 24.005 23.339 7.013 6.912

Σύνολο 59.427 76.154 13.574 13.198

Σύνολο υποχρεώσεων 181.267 200.268 59.501 58.337

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 629.586 649.756 413.480 413.967

σημ.
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 23.278 6.790 48.290 13.033 0 0 0 0

Πωλήσεις αγαθών 1.370 350 1.793 524 0 0 0 0

Παροχή υπηρεσιών 20.801 14.653 29.778 18.576 1.422 473 1.401 467

Πωλήσεις 45.449 21.793 79.861 32.134 1.422 473 1.401 467

Κόστος πωλήσεων (37.474) (13.993) (67.467) (23.335) (568) (281) (702) (366)

Μικτό κέρδος / (ζημιά) περιόδου 7.975 7.800 12.394 8.799 854 192 699 101

Έξοδα διοίκησης (5.802) (2.903) (6.555) (1.746) (768) (255) (491) (210)

Έξοδα διάθεσης (2.983) (1.493) (5.113) (2.114) (1) 0 (11) (4)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 7.11 (3.485) (416) (1.469) (1.049) (605) 0 (457) (438)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 7.12 5.978 1.694 4.223 1.248 397 76 230 46

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.683 4.682 3.480 5.138 (123) 13 (30) (505)

Χρηματοοικονομικά έξοδα (1.586) (393) (2.857) (762) (118) (74) (221) (57)

Χρηματοοικονομικά έσοδα 299 30 258 99 991 263 1.216 266

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (344) (281) (616) (519) 203 (161) 96 (111)

Απομείωση αξίας διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 0 0 0 (520) (520)

Κέρδη/(ζημιές) από επενδύσεις 0 0 1.738 1.737 0 0 (1) (1)

Κέρδη/(ζημιές) από κοινοπραξίες 743 429 247 (16) 0 0 0 0

Αναλογία αποτελέσματος συγγενών επιχειρήσεων 11 (1) 24 4 0 0 0 0

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων 806 4.466 2.274 5.681 953 41 540 (928)

Φορολογία εισοδήματος 7.13 (1.947) (683) (3.428) (970) (23) (4) 98 100

Kέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά φόρων (1.141) 3.783 (1.154) 4.711 930 37 638 (828)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης

Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού

(28) 114 (172) (7) (2) (4) (2) (2)

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0 0 0 0 (2.515) 305 3.682 714

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση

0 0 0 0 (64) (132) (241) (143)

Πώληση/(αγορά) ιδιων μετοχών 0 0 266 266 0 0 251 251

Εξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 0 (5) (5) 0 0 0 0

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών 0 0 228 228 0 0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης μετά φόρων (28) 114 317 482 (2.581) 169 3.690 820

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα χρήσης (1.169) 3.897 (837) 5.193 (1.651) 206 4.328 (8)

Ποσά σε € '000 σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 7 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕIΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

Κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής (1.782) 2.293 (2.852) 2.523 930 37 638 (828)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 641 1.490 1.698 2.188 0 0 0 0

(1.141) 3.783 (1.154) 4.711 930 37 638 (828)

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα χρήσης αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες της μητρικής (1.797) 2.345 (3.311) 2.144 (1.651) 206 4.328 (8)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 628 1.552 2.474 3.049 0 0 0 0

(1.169) 3.897 (837) 5.193 (1.651) 206 4.328 (8)

σημ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (€ / μετοχή) 7.14 (0,0538) (0,0292) (0,0173) 0,0153 0,0281 0,0227 0,0039 (0,0050)

σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

 
 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

Κέρδη/ζημίες προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων

(Α) 10.845 7.557 13.755 8.661 (24) 48 91 (471)

Αποτέλεσματα εκμετάλευσης προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

1.683 4.682 3.480 5.138 (123) 13 (30) (505)

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 806 4.466 2.274 5.681 953 41 540 (928)

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους (1.141) 3.783 (1.154) 4.711 930 37 638 (828)

σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 8 

 

 

(Α) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ: ΚΕΡΔΗ/ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/07 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/07 - 
30/9/2009

Κέρδη προ φόρων 806 4.466 2.274 5.681 953 41 540 (928)

Πλέον: Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 1.631 644 3.215 1.182 (1.076) (28) (1.091) (98)

Πλέον: Επενδυτικά αποτελέσματα (754) (428) (2.009) (1.725) 0 0 521 521

Πλέον: Αποσβέσεις 9.162 2.875 10.275 3.523 99 35 121 34

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

10.845 7.557 13.755 8.661 (24) 48 91 (471)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 9 

 

Γ.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30/09/2010 

 

Ποσά σε € '000 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά 
από αποτίμηση 
ακινήτων σε 
εύλογη αξία

Λοιπά 
αποθεματικά

Ίδιες μετοχές Αποτελέσματα 
εις νέο

Συναλλαγματικέ
ς διαφορές

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους 
ιδιοκτήτες της 
μητρικής

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2009 165.625 253.784 251.327 22.925 0 (330.180) (247) 363.234 86.254 449.488

Ζημιές Περιόδου 0 0 0 0 0 (1.782) 0 (1.782) 641 (1.141)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 - 30/9/2010

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 (15) (15) (13) (28)

Απόσβεση αποθεματικού από αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία στα 
αποτελέσματα εις νέο

0 0 (2.537) 0 0 2.537 0 0 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία από απόσβεση αποθεματικών από αποτίμηση 
ακινήτων σε εύλογη αξία στα αποτελέσματα εις νέο

0 0 507 0 0 (507) 0 0 0 0

Κέρδος/(ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (2.030) 0 0 2.030 (15) (15) (13) (28)

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/(ζημιά) χρήσης 0 0 (2.030) 0 0 248 (15) (1.797) 628 (1.169)

Υπόλοιπο την 30/9/2010 165.625 253.784 249.298 22.925 0 (329.932) (262) 361.438 86.882 448.319  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 10 

 

Γ.2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30/09/2009 

 

Ποσά σε € '000 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά από 
αποτίμηση 
ακινήτων σε 
εύλογη αξία

Λοιπά 
αποθεματικά

Ίδιες μετοχές Αποτελέσματα 
εις νέο

Συναλλαγματικέ
ς διαφορές

Ίδια κεφάλαια 
αποδιδόμενα 

στους 
ιδιοκτήτες της 
μητρικής

Μη ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2008 165.625 253.784 254.168 22.932 (117) (325.896) (172) 370.324 84.439 454.763

Ζημιές Περιόδου 0 0 0 0 0 (2.852) 0 (2.852) 1.698 (1.154)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 - 30/9/2009

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 (84) (84) (88) (172)

Απόσβεση αποθεματικού από αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία στα 
αποτελέσματα εις νέο

0 0 (3.935) 0 0 3.935 0 0 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία από απόσβεση αποθεματικών από αποτίμηση 
ακινήτων σε εύλογη αξία στα αποτελέσματα εις νέο

0 0 787 0 0 (787) 0 0 0 0

Πώληση/(αγορά) ιδιων μετοχών 0 0 0 0 117 147 0 264 2 266

Επιδράσεις από συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου εταιρειών 0 0 0 0 0 0 0 0 228 228

Επίδραση αλλαγής ποσοστών σε θυγατρικές 0 0 0 (7) 0 (627) 0 (634) 634 0

Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 0 0 0 0 0 (5) 0 (5) 0 (5)

Κέρδος/(ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (3.148) (7) 117 2.663 (84) (459) 776 317

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/(ζημιά) περιόδου 0 0 (3.148) (7) 117 (189) (84) (3.311) 2.474 (837)

Υπόλοιπο την 30/9/2009 165.625 253.784 251.020 22.925 0 (326.085) (256) 367.013 86.913 453.926  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 11 

 

Γ.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30/09/2010 

 

Ποσά σε € '000 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματικά 
από αποτίμηση 
ακινήτων σε 
εύλογη αξία

Αποθεματικά από 
αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση

Λοιπά 
αποθεματικά

Ίδιες μετοχές Αποτελέσματα 
εις νέο

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2009 165.625 253.784 2.156 163.109 7.877 0 (237.027) 106 355.630

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 0 0 0 0 0 0 930 0 930

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 - 30/9/2010

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0 (2) (2)

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0 0 0 (2.515) 0 0 0 0 (2.515)

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση

0 0 0 (64) 0 0 0 0 (64)

Απόσβεση αποθεματικού από αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία στα 
αποτελέσματα εις νέο

0 0 (9) 0 0 0 9 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία από απόσβεση αποθεματικών από αποτίμηση 
ακινήτων σε εύλογη αξία στα αποτελέσματα εις νέο

0 0 2 0 0 0 (2) 0 0

Κέρδος/(ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (7) (2.579) 0 0 7 (2) (2.581)

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/(ζημιά) χρήσης 0 0 (7) (2.579) 0 0 937 (2) (1.651)

Υπόλοιπο την 30/9/2010 165.625 253.784 2.149 160.530 7.877 0 (236.090) 104 353.979  
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 12 

 

Γ.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30/09/2009 

 

Ποσά σε € '000 Μετοχικό 
κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ 
το άρτιο

Αποθεματ ικά από 
αποτίμηση 
ακινήτων σε 
εύλογη αξία

Αποθεματικά από 
αποτίμηση 

χρηματοοικονομικών 
στοιχείων διαθέσιμων 

προς πώληση

Λοιπά 
αποθεματικά

Ίδιες μετοχές Αποτελέσματα 
εις νέο

Συναλλαγματικές 
διαφορές

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2008 165.625 253.784 2.166 165.358 7.877 (117) (238.587) 112 356.217

Κέρδη/(ζημιές) χρήσης 0 0 0 0 0 0 638 0 638

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1 - 30/9/2009

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της μητρικής 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές 0 0 0 0 0 0 0 (2) (2)

Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0 0 0 3.682 0 0 0 0 3.682

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων 
διαθέσιμων προς πώληση

0 0 0 (241) 0 0 0 0 (241)

Απόσβεση αποθεματικού από αποτίμηση ακινήτων σε εύλογη αξία στα 
αποτελέσματα εις νέο

0 0 (9) 0 0 0 9 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία από απόσβεση αποθεματικών από αποτίμηση 
ακινήτων σε εύλογη αξία στα αποτελέσματα εις νέο

0 0 2 0 0 0 (2) 0 0

Πώληση/(αγορά) ιδιων μετοχών 0 0 0 0 0 117 134 0 251

Κέρδος/(ζημιά) αναγνωρισμένο απ' ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (7) 3.441 0 117 141 (2) 3.690

Συνολικό αναγνωρισμένο κέρδος/(ζημιά) χρήσης 0 0 (7) 3.441 0 117 779 (2) 4.328

Υπόλοιπο την 30/9/2009 165.625 253.784 2.159 168.799 7.877 0 (237.808) 110 360.546  
 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 13 

 

Δ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ) 

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (ζημιές) χρήσης (προ φόρου) 806 2.274 953 540

Προσαρμογές στα κέρδη (i) 10.368 10.966 (988) (472)

11.174 13.240 (35) 68

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων (1.304) (9) 0 0

(Αύξηση)/μείωση εμπορικών απαιτήσεων (537) (6.283) (2.078) (3.096)

(Αύξηση)/μείωση λοιπών απαιτήσεων (8.911) (39.304) (409) (371)

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 15.218 38.183 1.036 10.595

4.466 (7.413) (1.451) 7.128

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15.640 5.827 (1.486) 7.196

μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος 34 (1.386) 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές (74) (176) (2) (2)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 15.600 4.265 (1.488) 7.194

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (5.239) (3.062) (261) (28)

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων (20) (24) 0 (3)

Μεταβολή συμμετοχών σε κοινοπραξίες 0 (9) 0 0

Πώληση/(αγορά) Ιδίων Μετοχών 0 266 0 251

Επιστροφή φόρου από πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού 0 7.281 0 7.281

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από μετασχηματισμό 0 2.033 0 0

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια 0 0 0 2.600

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 190 92 0 0

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 1.139 11.811 0 0

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (3.930) 18.388 (261) 10.101

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Δάνεια αναληφθέντα 15.184 52.389 780 0

Αποπληρωμή δανεισμού (30.281) (56.649) (636) (647)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 300 258 273 177

Τόκοι πληρωθέντες (1.308) (2.392) (122) (186)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (991) (1.295) (37) 0

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (48) 0 (48) 0

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (17.144) (7.689) 210 (656)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.474) 14.964 (1.539) 16.639

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 15.690 13.011 7.146 565

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα 219 (218) 218 (218)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 10.435 27.757 5.825 16.986

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000 σημ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ (I) ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 

Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Προσαρμογές στα Κέρδη:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 10.938 11.791 93 108

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 66 144 6 13
(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας θυγατρικών 0 (1.750) 0 0

Προβλέψεις - απομειώσεις έκτακτων γεγονότων 0 (153) 0 520

(Κέρδη)/ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές (167) (119) (219) (121)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (14) 6 0 0

Μεταβολή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό 88 90 5 3

Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (1.842) (1.660) 0 0

Έσοδα τόκων (1.018) (484) (991) (1.216)

Έξοδα τόκων 2.317 3.101 118 221

Σύνολο 10.368 10.966 (988) (472)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € '000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις από αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Η Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ συστήθηκε το 1965 ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 

"Τεχνική Εταιρεία Μελετών και Κατασκευών ΠΕΛΟΨ Ε.Π.Ε. - Κ. Γαλανόπουλος και Κ. Στέγγος" και έδρα της την 

Πάτρα. Το 1967 μετατράπηκε σε ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ΠΕΛΟΨ". Το 

1980 μετονομάστηκε σε "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ". Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο 

Δήμο Αλίμου Αττικής (Σολωμού 20, Άνω Καλαμάκι) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών 

(Μ.Α.Ε.) με αριθμό 6801/02/Β/86/8. Η διάρκεια της Εταιρείας έχει οριστεί σε 57 έτη, δηλαδή μέχρι την 

22/12/2037. 

 

Οι αρχικές δραστηριότητες της Εταιρείας τα έτη 1965 - 1970 ήταν η μελέτη και κατασκευή εθνικών και 

επαρχιακών οδών στους Νομούς Ηλείας και Αχαΐας καθώς και η κατασκευή διαφόρων ιδιωτικών οικοδομικών 

έργων στην περιοχή των Πατρών. Από το έτος 1971 η Εταιρεία εισήλθε δυναμικά και σε άλλες κατηγορίες 

κατασκευαστικών έργων, προέβη σε μεγάλες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και στην κατασκευή κάθε 

είδους έργων (αρδευτικά, υδραυλικά, αποχετευτικά, λιμενικά, οδοποιίας, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά κλπ.). 

Τα επόμενα έτη η Εταιρεία συνέχισε την αναπτυξιακή της πολιτική κάνοντας σημαντικές επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισμό καθώς και σε εξαγορές μετοχών και ίδρυση εταιρειών ιδίου και παρεμφερούς αντικειμένου στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. συμμετέχει σε μια σειρά εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στις κατασκευές 

δημόσιων και ιδιωτικών έργων, την κατασκευή κατοικιών, τον τουρισμό και τον τομέα της φιλοξενίας γενικότερα 

(εκμετάλλευση και διαχείριση τεσσάρων ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων γκολφ, εκμετάλλευση και διαχείριση 

μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, κλπ.), την αξιοποίηση και ανάπτυξη γης (REAL ESTATE) στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, τις παραχωρήσεις εκτέλεσης και διαχείρισης έργων (BOOT), όπως η μαρίνα Σάμου. Συνοπτικά 

οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρεία έχουν ως εξής: 
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Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζωή Στέγγου (Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.) 

Ανδρέας Στέγγος (Β' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Γεν. 
Δ/ντής) 

Γεώργιος Στέγγος (Διευθύνων Σύμβουλος) 

Μαρία Σβώλη (Εκτελεστικό μέλος) 

Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Λυρίγκος (Εκτελεστικό μέλος) 

Παναγιώτης Καζαντζής (Εκτελεστικό μέλος) 

Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος) 

Μαριάννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό μέλος) 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου (Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

MARFIN EGNATIA BANK 

ALPHA BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

BNP PARIBAS 

GENIKI BANK 

EUROBANK 

MILLENNIUM 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

CITIBANK 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 

Εποπτεύουσα αρχή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΩΣ 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

094105288 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

6801/06/Β/86/08 

Νομικοί Σύμβουλοι 

Σταμούλης Γεώργιος 

Δικηγορικό Γραφείο ∆ρυλλεράκης & Συνεργάτες 

 

Ελεγκτές 

Grant Thornton S.A. 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της 30/09/2010 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας την 26η Νοεμβρίου 2010. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα διαχείρισης συμμετοχών στους τομείς των 

κατασκευών, ανάπτυξης γης, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενέργειας και εκμετάλλευσης τουριστικών μαρίνων. 

Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον στα εξής: 

§ Στον κλάδο των κατασκευών είτε απευθείας η ίδια, είτε μέσω της συμμετοχής της στην ΜΟΧΛΟΣ, η οποία 

συμμετοχή εξασφαλίζει την πρόσβαση της Εταιρείας στα μεγάλα τεχνικά έργα, αλλά και στα μικρότερα 

μέσω της εταιρείας του Ομίλου ΤΟΞΟΤΗΣ. 

§ Στον κλάδο των κατασκευών REAL ESTATE του τομέα των επενδύσεων ακινήτων, μέσω της συμμετοχής 

της στις εταιρείες ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Ελλάδα, 

EUROROM CONSTRUCTII SRL και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουμανία. 

§ Στον κλάδο του τουρισμού μέσω της συμμετοχής της στις εταιρείες ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΑΣ VILLAGE CLUB, ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ και ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ. 

§ Στη διαχείριση, εκμετάλλευση και έμμεσα στην κατασκευή μαρίνων μέσω της ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ και ΣΑΜΟΣ 

ΜΑΡΙΝΕΣ. 

§ Στη γεωργική & κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτάσεων και στη βιομηχανική παραγωγή και εμπορεία πάσης 

φύσεως γεωργικών & κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και στην εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή μέσω της 

εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ αποτελεί τον νευραλγικό κόμβο του Ομίλου καθώς παρακολουθεί και συντονίζει όλες 

τις εταιρείες, καθορίζει και επιβλέπει τους στόχους και τα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν, εξασφαλίζει 

την οργανική και λειτουργική συνέργια των διαφόρων κλάδων. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων 

περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

 

3.1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις) 

καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2010. Έχουν συνταχθεί με 

βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (GOING 

CONCERN) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και ειδικότερα 

με το Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Αναφορά», όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B) και των ερμηνειών τους όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας 

Προτύπων (I.F.R.I.C) από την I.A.S.B. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με 

αυτήν των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις 

τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2009. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 

κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου.  

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α.) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά την 

εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της Εταιρίας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο βαθμό 

κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις 

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 4. 

 

3.2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 

για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.2.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα 

οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα 

τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της 

Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη 

υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
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3.2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2010) 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

 

§ Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2009 - μια σειρά 

προσαρμογών σε 12 Πρότυπα - που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 

πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 

επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 

αναθεωρήσεων.  

 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν έχουν 

εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

§ Υιοθέτηση του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του αναθεωρημένου 

ΔΛΠ 27: «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και λογιστικός χειρισμός για επενδύσεις σε 

θυγατρικές» 

Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι 

οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου 

στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές 

περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση 

μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα 

αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής 

σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το 

λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του 

ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν μελλοντικά και θα επηρεάσουν 

μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους μη ελεγχουσών συμμετοχών. 

Το αναθεωρημένα πρότυπα αναμένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιμετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων 

μελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιμηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις πραγματοποιηθούν.  

 

§ ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 

για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης  

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον 

πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου.  

 Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Ομίλου. 
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§ Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Το ΔΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 2 αναφορικά με τις συνθήκες επένδυσης του 

κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράμματα πληρωμών βασιζόμενων σε 

συμμετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι τροποποιήσεις 

του ΔΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. 

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 15: Συμφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της Διερμηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με τα ακόλουθα δύο ζητήματα: 

Αν οι συμφωνίες κατασκευής ακινήτων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 11 ή του ΔΛΠ 18. 

Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συμφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα Διερμηνεία εφαρμόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόμενων με αυτά 

εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε μέσω υπεργολάβων. 

Οι συμφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της Διερμηνείας 15 είναι οι συμφωνίες κατασκευής 

ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συμφωνίες μπορεί να περιλαμβάνουν την 

παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 16: Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηματική Δραστηριότητα του 

Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότητες του εξωτερικού μπορεί να κατέχονται άμεσα από μία μητρική 

επιχείρηση ή έμμεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της Διερμηνείας 16 είναι η παροχή καθοδήγησης 

σχετικά με τη φύση των αντισταθμιζόμενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο αντισταθμιζόμενο 

στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε μία σχέση αντιστάθμισης, και το ποια ποσά πρέπει να 

ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογές ανακατάταξης, με τη διάθεση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η Διερμηνεία 16 εφαρμόζεται από μία επιχείρηση, η οποία αντισταθμίζει τον συναλλαγματικό κίνδυνο που 

προέρχεται από μία καθαρή επένδυση σε επιχειρηματική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 

καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθμισης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η παρούσα Διερμηνεία 

εφαρμόζεται μόνο σε αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό, 

ενώ δεν έχει εφαρμογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθμισης, όπως για παράδειγμα για αντισταθμίσεις 

εύλογης αξίας ή ταμειακών ροών. 

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 

Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του 

ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα 

πληρωτέα μερίσματα. 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 21 

 

Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να 

αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει να 

λογιστικοποιεί τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της 

λογιστικής αξίας των πληρωτέων μερισμάτων, όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα.  

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από 

ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων (οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό), το οποίο η 

επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό 

ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή 

ηλεκτρισμού ή νερού). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή την κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του 

πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 

ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του ενσώματου 

παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με αντάλλαγμα το 

ενσώματο πάγιο, καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση τον μετρητών 

που λαμβάνονται από τους πελάτες.  

 

§ Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για Εταιρίες που 

Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση στοιχείων του 

ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη 

στις εργασίες του Ομίλου. 

 

3.2.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα 

οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

 

§ ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και 

αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που 
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ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου αντικατάστασης 

του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης 

Ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση 

προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, είτε στο αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν 

δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων). 

Η ύπαρξη μονό δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία - σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα 

μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει 

επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση 

για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν έχει 

εγκριθεί από την Ε.Ε. 

 

§ Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα 

ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση 

να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 

‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. 

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για τον Όμιλο. 

 

§ ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)» 

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις 

γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η 

υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με 

το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου 

μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα 
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στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική 

εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει 

ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 

ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών 

προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερμηνεία 

δεν είναι εφαρμόσιμη στον Όμιλο. 

 

§ ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων 

Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 

χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα 

εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής 

υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρονται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών - συμμετοχικών 

τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

χρήσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 

2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

§ ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων 

Δικαιωμάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την 

ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως 

«δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις 

ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

§ Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεων στα ΔΠΧΑ για το 2010 -μια σειρά 

προσαρμογών σε 7 Πρότυπα - που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 

πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 

επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 

αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την ΕΕ. 

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δομή του Ομίλου και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν 

αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 

από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα.  
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(Δ.Π.Χ.Α) απαιτεί από τη Διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 

δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων 

πληροφοριών. 

 

Κρίσεις 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών η διοίκηση της Εταιρείας χρησιμοποιώντας ως βάση 

την πληρέστερη πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της εφαρμόζει την κρίση της με γνώμονα τη γνώση της για 

την εταιρεία αλλά και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Μεταγενέστερες πιθανές αλλαγές στις 

υπάρχουσες συνθήκες λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη λογιστική πολιτική. Οι 

κρίσεις της διοίκησης αναφορικά με τη διενέργεια εκτιμήσεων σε ότι αφορά τις λογιστικές πολιτικές 

συνοψίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: 

 

§ Έλεγχοι απομείωσης συμμετοχών 

Ο Όμιλος διενεργεί σχετικό έλεγχο απομείωσης των συμμετοχών σε θυγατρικές / συγγενείς εταιρίες όπου 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται προσδιορισμός της αξίας 

χρήσης (value in use) των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών (τις οποίες αποτελούν η κάθε θυγατρική ή 

συγγενής). Ο εν λόγω προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών 

ταμειακών ροών της κάθε μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο επιτόκιο 

προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 

§ Έλεγχος απομείωσης της άδειας Καζίνο 

Η εταιρεία διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της αξίας της άδειας Καζίνο και ενδιάμεσα, 

όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης. Αν υπάρξουν ενδείξεις απομείωσης, 

απαιτείται η αποτίμηση της αξίας της άδειας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της προεξόφλησης 

των ταμειακών ροών. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, η Εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, 

στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι 

οικονομικές προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς. 

 

§ Φόροι εισοδήματος 

Ο Όμιλος υπόκειται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 
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υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών της επιχείρησης. Η διοίκηση του Ομίλου αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα 

φορολογικού ελέγχου βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα 

οφείλονται. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το 

οποίο είχε αρχικά αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και 

στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά οριστικοποιούνται. 

 

§ Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για 

τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εμπειρία του Ομίλου 

σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός 

υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του 

πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν 

καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη.  

 

§ Ενδεχόμενα γεγονότα 

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η 

Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου 

στις 30 Ιουνίου 2010. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 

δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή 

στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του 

ομίλου στο μέλλον. Ημερομηνία μετάβασης αποτέλεσε για τον Όμιλο η 1η Ιανουαρίου 2004. 

 

§ Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια 

Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατασκευαστικής σύμβασης, εξαρτάται από εάν το τελικό αποτέλεσμα 

από την εκτέλεση του συμβατικού έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (και αναμένεται να αποφέρει κέρδος 

στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσμα από την εκτέλεση είναι ζημιογόνο). Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου 

έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη 

διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας 

ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη 

περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευή κάθε έργου. Οι 

σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων / επανεκτιμήσεων του συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους των 

έργων και του συνολικού συμβατικού τιμήματος (αναγνώριση υπερσυμβατικών εργασιών), καταχωρούνται στις 

χρήσεις κατά τις οποίες προκύπτουν οι σχετικές αναθεωρήσεις. Το συνολικό προϋπολογισμένο κόστος και το 

συνολικό συμβατικό τίμημα των έργων προκύπτουν κατόπιν εκτιμητικών διαδικασιών και επανεκτιμώνται και 
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αναθεωρούνται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Απαιτούνται συνεπώς, σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης, 

αναφορικά με το μικτό αποτέλεσμα με το οποίο θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούμενη κατασκευαστική 

σύμβαση (εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης). 

 

§ Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 30η 

Σεπτεμβρίου 2010 η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 

χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. Τα αναπόσβεστα υπόλοιπα αναλύονται στις σημειώσεις 7.1 και 

7.2. Τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα, ωστόσο, είναι πιθανό να διαφέρουν λόγω τεχνικής βαθμιαίας 

απαξίωσης, κυρίως όσον αφορά το λογισμικό και το μηχανογραφικό εξοπλισμό. 
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5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

περιόδου 01/01/2010 - 30/09/2010, έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται και 

συνοψίζονται κατωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν 

μικρές αποκλίσεις σε δεκαδικά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

5.1. 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. Ως πρωτεύων τύπο για την κατά 

τομέα πληροφόρησης, ο Όμιλος έχει επιλέξει την πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τομέα. 

Ο Όμιλος, παρουσιάζει ως βασικούς επιχειρηματικούς τομείς τον κλάδο των κατασκευών, τον ξενοδοχειακό 

κλάδο, την λειτουργία Καζίνο και τη διαχείριση Μαρίνων. Γεωγραφικά ο Όμιλος παρουσιάζει τους τομείς Ελλάδα, 

Ρουμανία, Αμερική, Ρωσία. 

 

5.2. Ενοποίηση - επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.) καθώς και όλων των θυγατρικών εταιρειών. 

 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από την Εταιρεία, είτε 

µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της Εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της 

εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω 

στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ αποκτά και ασκεί έλεγχο μέσω των 

δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι δυνατό να ασκηθούν κατά 

τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η 

μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την 

μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ' αυτών και παύουν να ενοποιούνται από 

την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης μιας 

θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα 

συνδεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 

αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους 
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στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από 

την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα 

αποτελέσματα. 

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του 

Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 

ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. 

Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν 

υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμήθηκαν ως διαθέσιμα προς πώληση 

στοιχεία του ενεργητικού με βάση τις διατάξεις του ΔΛΠ 39 (σε εύλογες αξίες). 

 

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι 

παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% 

δικαιωμάτων ψήφου μίας Εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην Εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν αποτιμώνται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, το κόστος 

συμμετοχής αυξάνεται με την αναλογία του ομίλου στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης 

επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 

αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες 

επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο 

Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ 

μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες 

ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού 

στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες 

με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες έχουν αποτιμηθεί σε εύλογες αξίες 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ως Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση. Το αποτελέσματα της 

αποτίμησης τους καταχωρούνται σε λογαριασμό Ιδίων Κεφαλαίων, ενώ τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα, το οποίο 

αντιπροσωπεύει απομείωση, καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσεως. 
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Κοινοπραξίες: Είναι οι συμβατικοί διακανονισμοί, σύμφωνα με τους οποίους δύο ή περισσότερα μέρη 

αναλαμβάνουν μια οικονομική δραστηριότητα που υπόκειται σε από κοινού έλεγχο. Από κοινού έλεγχος είναι η 

συμβατικά κατανεμηθείσα κατανομή του ελέγχου πάνω σε μια επιχείρηση, δηλαδή της δυνατότητας να 

κατευθύνεται η οικονομική και επιχειρηματική πολιτική μιας επιχείρησης, ούτως ώστε να λαμβάνονται οφέλη από 

τις δραστηριότητές της.  

Οι συμμετοχές του Ομίλου σε κοινοπραξίες αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημιές 

απομείωσης. 

 

5.3. Δομή ομίλου 

Η δομή του Ομίλου στις 30/09/2010 έχει ως εξής: 

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Xώρα Εγκατάστασης Ισοδύναμο
% Συμμετοχής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ ΜΗΤΡΙΚΗ

EUROROM CONSTRUCTII '97 SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ 48,23%

TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC. ΑΜΕΡΙΚΗ 100,00%

ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 99,86%

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 94,91%

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 83,88%

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 48,23%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 86,20%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 97,53%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,00%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 90,00%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 92,94%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 56,67%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 30,60%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 41,54%

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 97,18%

ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 99,94%

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑΔΑ 99,00%

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ .Ε. ΕΛΛΑΔΑ 30,78%  

 

Μέθοδος καθαρής θέσης Xώρα Εγκατάστασης Ισοδύναμο % 
Συμμετοχής 

LAMDA OLYMPIC SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ EUROROM με 50%  

 

 

5.4. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας. Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του 
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Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, της εκάστοτε χώρας όπου κάθε 

Εταιρεία του Ομίλου λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 

μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των 

συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία 

τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας. 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που μετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά 

παρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, έχουν μετατραπεί σε Ευρώ. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν μεταφραστεί σε Ευρώ στην ισοτιμία κλεισίματος την 

ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου 

στις μέσες ισοτιμίες κάθε αναφερόμενης περιόδου. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή την διαδικασία έχουν 

χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα, της καθαρής 

θέσης. 

 

5.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις σε αναπροσαρμοσμένες αξίες όπως αυτές 

προσδιορίστηκαν με σχετική εκτίμηση από ανεξάρτητο εκτιμητή σε εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία 

μετάβασης, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης.  

Οι αναπροσαρμογές γίνονται με επαρκή συχνότητα, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι η λογιστική αξία του παγίου 

δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που θα προσδιοριζόταν με τη χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας κατά την 

ημέρα του Ισολογισμού. 

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα λοιπά ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις 

σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης. 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 των χρήσεων που πραγματοποιούνται. 

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

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

Κτίρια από 12 έως 50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός από 5 έως 15 έτη 

Εναέρια μέσα από 18 έως 20 έτη 
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Οχήματα από 7 έως 9 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός από 4 έως 7 έτη 
 

Η λογιστική αξία των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν 

ενδείξεις, δηλαδή 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 

ταμειακές 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 ταμειακές εισροές από τη συνεχή χρήση που είναι κυρίως 

ανεξάρτητες από εκείνες των άλλων περιουσιακών στοιχείων, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα 

που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

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 αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος 

αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των 

ιδίων κεφαλαίων. Κάθε προκύψουσα απομείωση περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο 

πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 

ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει 

στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

 

5.6. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται για αποκόμιση ενοικίων, για κεφαλαιακή ενίσχυση ή και για τα δύο. 

Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται η 

γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον Όμιλο, είτε για να αποκομίζει 

μισθώματα από την εκμίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Ο Όμιλος εκτιμά σύμφωνα με τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγματοποιεί για μια επένδυση σε 

ακίνητα κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται. Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα που αρχικά 

πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση του ακινήτου και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα για την 

προσθήκη ή την αντικατάσταση μέρους του ακινήτου. Σύμφωνα με τα κριτήρια αναγνώρισης, ο Όμιλος δεν 
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περιλαμβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα που 

αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξημένο με όλα 

εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ. συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, 

φόροι μεταβίβασης). Το κόστος ενός ακινήτου για επένδυση είναι η ισοδύναμη, τοις μετρητοίς, τιμή. Στην 

περίπτωση που η πληρωμή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από τα συνήθη 

πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά μεταξύ του συνόλου των πληρωμών και του ισοδύναμου, τοις μετρητοίς, ποσού 

θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) καθ' όλη τη διάρκεια της 

πίστωσης. 

Ο Όμιλος επέλεξε να αποτιμά τις επενδύσεις σε ακίνητα με βάση την εύλογη αξία. Σύμφωνα με την πολιτική 

αυτή η εύλογη αξία μιας επένδυσης σε ακίνητα είναι η τιμή στην οποία το ακίνητο μπορεί να ανταλλαχθεί μεταξύ 

ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μια συνήθη εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία εξαιρεί μια εκτιμημένη τιμή 

προσαυξημένη ή μειωμένη εξαιτίας ειδικών όρων ή περιστάσεων, όπως ασυνήθιστη χρηματοδότηση, πώληση με 

συμφωνία επαναμίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή παραχωρήσεις που γίνονται από οποιονδήποτε σχετίζεται με 

την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζημιά) που προκύπτει από μεταβολή στην εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά 

αποτέλεσμα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει. 

Προσδιοριστικός παράγοντας της εύλογης αξίας είναι η τρέχουσα τιμή σε μια ενεργό αγορά για όμοια ακίνητα, 

στην ίδια τοποθεσία και στην ίδια κατάσταση. 

 

5.7. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

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

περιουσιακά στοιχεία, εκτός από έξοδα ανάπτυξης, που δημιουργούνται εσωτερικά δεν κεφαλαιοποιούνται και οι 

σχετικές δαπάνες περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα στη χρονιά που προκύπτουν. Στα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού περιλαμβάνονται η άδεια χρήσης Καζίνο καθώς και άδειες λογισμικού. 

 

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. Η λογιστική αξία της άδειας την ημερομηνία του Ισολογισμού ήταν € 13.958 χιλ. 

 

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 Διοίκησης" της 

κατάστασης αποτελεσμάτων. 

Οι αποσβέσεις των άυλων στοιχείων περιλαμβάνονται στο "Κόστος πωλήσεων" και στα "Έξοδα διοίκησης" της 

κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης. 
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5.8. Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

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

απομείωσης τουλάχιστον 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. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εξετάζεται εάν υπάρχουν 

τέτοιες ενδείξεις. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης.  

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. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

5.9. 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. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν διαθέσιμα, 

απαιτήσεις, συμμετοχές και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η Εταιρία δεν κάνει χρήση 

παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές 

αρχές οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή τη σημείωση. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα παρουσιάζονται ως 

απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών 

συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή 

έσοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται απ' ευθείας στην καθαρή θέση. Τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύμφωνα με τον 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 την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

5.9.1. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 

σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
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5.9.1.1. 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 τον Όμιλο ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, 

δεδομένου ότι πληρεί τα κριτήρια του ΔΛΠ 39, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης. 

Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα κινδύνων ούτε 

για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

 

5.9.1.2. Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες 

πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια 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,  

§ οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  

Τα Δάνεια 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 αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

5.9.1.3. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες πληρωμές και 

συγκεκριμένη λήξη, τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη 

τους. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη αποτιμούνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. Ο Όμιλος δεν κατέχει επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

 

 

5.9.1.4. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 

την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της κατηγορίας αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή 

ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά να πωληθούν ή 

χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. 

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηριστούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 

αποτελεσμάτων. 

 

5.9.1.5. Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων 

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

η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά 

αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση 

όσον αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές 

ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους 

και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 

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

επιτοκίου. 

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. 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς 

αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 

στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά 

συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 

και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 

τους. 

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές 

εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη 

συνιστά η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 

στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους 

κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  

 

5.10. Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους και της 

καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Η καθαρή 
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ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 

μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης.  

Στα αποθέματα περιλαμβάνονται αγαθά, τα οποία αποκτήθηκαν με σκοπό την μελλοντική πώλησή τους. 

Στο κόστος των αποθεμάτων περιλαμβάνονται όλα τα κόστη που γίνονται για την αγορά των αποθεμάτων. Εάν 

τα αποθέματα διατίθενται από τον Όμιλο σε διαφορετική μορφή ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων 

προϊόντων, τότε προστίθεται στο κόστος αγοράς και το κόστος μετατροπής, καθώς και τα λοιπά έξοδα που 

πραγματοποιούνται προκειμένου τα αποθέματα να πάρουν την τελική τους μορφή και να καταστούν έτοιμα προς 

πώληση. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO και δεν περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 

 

5.11. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον κάθε πρόβλεψη για 

πιθανή μείωση της αξίας τους. Κάθε σχετική ζημιά απομείωσης, όταν δηλαδή υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο 

Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης που προκύπτει. 

 

5.12. 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 REPOS και τραπεζικές καταθέσεις. 

 

5.13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Άμεσα έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του 

σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την 

έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που 

αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανόμενων και των σχετικών δαπανών, 

απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο). 

 

5.14. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

Η επιβάρυνση της χρήσης 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 χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

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

χρήσης 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. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές 

διαφορές κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού, μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει 

από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή 

ζημία. 

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 μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

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. 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 

επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 

προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα 

αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 

Οι αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του φόρου 

εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από συγκεκριμένες 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια 

κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν ως αποτέλεσμα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ πιστώνεται έναντι 

του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

5.15. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε 

χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό 

καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 
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παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) 

μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις και άλλες εισφορές (εφ άπαξ 

αποζημίωση) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των 

εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα καθορισμένων εισφορών. Το δεδουλευμένο κόστος 

των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

 

Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 

εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του Ν.2112/20 και τις μεταβολές που 

προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το 

επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του 

εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα 

ιστορικά δεδομένα και υπερβαίνουν το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο εργασιακό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το κόστος 

προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του 
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προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το 

κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

5.16. Επιχορηγήσεις 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια:  

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

όρους της επιχορήγησης και  

§ Πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  

Οι επιχορηγήσεις 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. 

 

5.17. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, 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. 

 

5.18. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου. Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα της χρήσης στην οποία 

πραγματοποιείται. 

 

5.19. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 

παρελθόντων γεγονότων, 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.  
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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. 

 

5.20. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον Όμιλο και 

τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων 

έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και 

επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

Πωλήσεις ακινήτων και κατασκευές κατοικιών 

Το έσοδο αναγνωρίζεται όταν μεταβιβάζεται ο νομικός τίτλος στον αγοραστή και ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

§ η πώληση έχει ολοκληρωθεί,  

§ ένα σημαντικό μέρος της απαίτησης από τον πελάτη έχει εισπραχθεί, 

§ το έσοδο έχει καταστεί δουλευμένο και 

§ η είσπραξη της υπολειπόμενης απαίτησης από τον πελάτη θεωρείται βέβαιη.  

 

Παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

Το έσοδο από την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αναγνωρίζεται όταν τα ενυπόθηκα δάνεια και τα 

δικαιώματα από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα πωλούνται σε τρίτους. 

 

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων 

Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, 

με βάση τη μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης του έργου (όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σημείωση 5.23). 

 

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 Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. 

Ο Έλεγχος και η εποπτεία ασκείται από τη Διεύθυνση 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.  
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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 

ή μέρος των τραπεζιών αυτών.  

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. 

 

Ελλιμενισμός σκαφών 

Τα έσοδα παροχής υπηρεσιών από τις μαρίνες αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια του ελλιμενισμού των σκαφών 

µε βάση την πραγματική παραμονή τους. 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. 

 

Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

Πωλήσεις αγαθών 

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

αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή. 

 

Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει της 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. 
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5.21. Κόστος δανεισμού 

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

Benchmarking του ΔΛΠ 23 "Κόστος Δανεισμού". 

 

5.22. Μισθώσεις 

Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής 

Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο, 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. 

Η αποσβεστέα αξία των παγίων αποκτηθέντων με χρηματοδοτική μίσθωση κατανέμεται σε συστηματική και 

ομοιόμορφη βάση κατά τη διάρκεια των ετών που τα πάγια αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, σύμφωνα με 

τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, η οποία ακολουθείται και για τα ιδιόκτητα πάγια. Όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι ο 

Όμιλος θα αποκτήσει την κυριότητα των παγίων αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης, αναμενόμενη περίοδος 

χρήσης λαμβάνεται η ωφέλιμη ζωή των παγίων αυτών, ενώ σε αντίθετη περίπτωση τα πάγια αυτά αποσβένονται 

στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 

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 ισόποσα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

 

Εταιρεία Ομίλου ως Εκμισθωτής 

Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως 

απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης 

καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η 

οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του 

ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με 

παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 

δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
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5.23. Κατασκευαστικά συμβόλαια 

Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδων συνδεδεμένων 

περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια 

και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μίας χρήσης. Τα έξοδα που αφορούν 

στο κάθε συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. 

 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται ως εξής: 

α) Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο: 

§ το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί και 

§ το συμβατικό κόστος αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε 

Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο έργο 

να είναι μηδενικό. 

β) Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του 

συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 

και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο.  

Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου. Το ανωτέρω 

ποσοστό εφαρμόζεται επί του συνολικού (αναθεωρημένου) συμβατικού τιμήματος προκειμένου να 

προσδιοριστούν τα σωρευμένα έσοδα του έργου με βάση τα οποία αναπροσαρμόζονται τιμολογηθέντα έσοδα. 

Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη 

ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. 

Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 

με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το 

σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο 

συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. 

Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί 

υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων 

έργων στο κονδύλι "Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια". Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις 

υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν 

αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι 

"Υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια". 

 

5.24. Βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

Ο Όμιλος, σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 41, αναγνωρίζει ένα βιολογικό στοιχείο ενεργητικού, όταν και μόνον όταν: 
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§ ελέγχει το βιολογικό στοιχείο του ενεργητικού λόγω κάποιου γεγονότος του παρελθόντος. 

§ είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που έχουν σχέση με το στοιχείο του ενεργητικού θα 

εισρεύσουν στον Όμιλο. 

§ η εύλογη αξία του στοιχείου του ενεργητικού μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται κατά την αρχική αναγνώρισή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις και κατά την ημερομηνία κάθε μεταγενέστερου Ισολογισμού, στην εύλογή τους αξία μειωμένη με 

τα εκτιμώμενα μέχρι την πώλησή τους έξοδα (προμήθειες σε μεσίτες και πωλητές, εισφορές σε καταστατικά 

όργανα και Χρηματιστήρια εμπορευμάτων, φόροι μεταβίβασης και δασμοί).  

Στην περίπτωση κατά την οποία η αξία ενός βιολογικού στοιχείου ενεργητικού δεν μπορεί να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα (π.χ. περιπτώσεις όπου κατά την αρχική αναγνώριση του στοιχείου δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά 

αξίες και ο Όμιλος δεν μπορεί να στηριχτεί σε εναλλακτικές εκτιμήσεις διότι εμφανίζονται αναξιόπιστες), το 

στοιχείο αυτό αποτιμάται στο κόστος του μείον κάθε συσσωρευμένη απόσβεση και κάθε συσσωρευμένη ζημιά 

από μείωση της αξίας του. 

Σημειώνεται ότι στα εκτιμώμενα μέχρι την πώληση έξοδα δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα μεταφοράς και 

άλλα αντίστοιχα κόστη, η καταβολή των οποίων απαιτείται προκειμένου να φτάσουν τα βιολογικά στοιχεία 

ενεργητικού σε μία αγορά. Η αποτίμηση των βιολογικών στοιχείων του ενεργητικού στην εύλογη αξία τους, έχει 

ως σκοπό να απεικονίσει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα, τη μεταβολή που επήλθε στα βιολογικά στοιχεία 

ενεργητικού, ως συνέπεια του βιολογικού μετασχηματισμού τους. 

Το γεωργικό προϊόν, το οποίο αποτελεί προϊόν της συγκομιδής από τα βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού, 

αποτιμάται στην εύλογή του αξία κατά τη χρονική στιγμή της συγκομιδής μείον τα εκτιμώμενα, μέχρι την 

πώληση, κόστη και η αξία αυτή είναι το κόστος των αποθεμάτων του γεωργικού προϊόντος. 

Ο Όμιλος δεν προχώρησε στην αποτίμηση των βιολογικών του στοιχείων, τα οποία είναι κυρίως αμπελώνες, 

καθώς εκτιμά ότι η αξία αυτή δεν θα είχε σημαντική επίδραση τις οικονομικές του καταστάσεις. 

 

5.25. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

6.1. Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης - επιχειρηματικοί τομείς 

Ο Όμιλος έχει ως πρωτεύοντα τομέα πληροφόρησης τον επιχειρηματικό και ως δευτερεύοντα τον γεωγραφικό. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πέντε επιχειρηματικούς τομείς (κατασκευαστικός, ξενοδοχειακός, λειτουργία καζίνο, 

διαχείριση μαρίνων και πωλήσεις οινοπνευματωδών αγαθών) ως τους λειτουργικούς του τομείς. Οι ανωτέρω 

λειτουργικοί τομείς είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση της επιχείρησης για εσωτερικούς σκοπούς 

και οι στρατηγικές αποφάσεις της Διοίκησης λαμβάνονται με βάση τα αναπροσαρμοσμένα λειτουργικά 

αποτελέσματα του κάθε παρουσιαζόμενου τομέα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της 

αποδοτικότητας τους. Οι μικρότερης σημασίας τομείς, για τους οποίους τα απαιτούμενα ποσοτικά όρια για 

γνωστοποίηση δεν συναντούνται, στον πίνακα που ακολουθεί συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία λοιπά. Τα 

αποτελέσματα κάθε τομέα για την περίοδο 01/01 - 30/09/2010 και 01/01 - 30/09/2009, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000

Αποτελέσματα τομέα την 30/9/2010
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΖΙΝΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΜΑΡΙΝΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ

HOME 
BUILDING / 

REAL ESTATE
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Πωλήσεις

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 23.278 12.456 6.938 1.199 1.370 0 208 45.449

Πωλήσεις σε άλλους τομείς 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρές πωλήσεις τομέα 23.278 12.456 6.938 1.199 1.370 0 208 45.449

Κέρδη εκμετάλλευσης

Κόστος υλικών / αποθεμάτων (5.616) (2.386) (267) (135) (614) 0 (38) (9.056)

Παροχές στο  προσωπικό (3.836) (5.289) (2.748) (807) (519) 0 (601) (13.800)

Αμοιβές και έξοδα  τρίτων (4.069) (960) (348) (247) (98) (1) (288) (6.011)

Παροχές τρίτων (240) (279) (352) (51) (24) 0 (566) (1.512)

Ενο ίκια  λειτουργικών μισθώσεων (149) 3 5 (108) 69 0 (31) (211)

Έξοδα για ασφάλιστρα (102) (123) (35) (16) (18) 0 (30) (324)

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων (89) (175) (76) (38) (53) 0 (117) (548)

Φόροι και τέλη (435) (68) (191) (11) (24) (1) (145) (875)

Έξοδα προβολής (23) (570) (1.230) (9) (66) 0 (10) (1.908)

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στο ιχείων (2.919) (5.371) (356) (730) (363) 0 (787) (10.526)

Ιδ ιοπαραγωγή 3.293 511 209 0 49 0 0 4.062

Λοιπά λειτουργικά έσοδα  / (έξοδα) (5.169) 965 489 534 42 (1) 83 (3.057)

Λειτουργικό αποτέλεσμα τομέα 3.924 (1.286) 2.038 (419) (249) (3) (2.322) 1.683

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού κατά επιχειρηματικό τομέα είναι η εξής: 
Ποσά σε € '000

Περιουσιακά στοιχεία τομέα την 
30/09/2010

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΖΙΝΟ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΜΑΡΙΝΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ 

ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ

HOME 
BUILDING / 

REAL ESTATE
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ

Περιουσιακά στοιχεία τομέα 121.585 10.208 30.754 9.109 13.788 8 443.831 629.283

Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 298 0 0 0 0 0 4 302

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων τομέα 121.883 10.208 30.754 9.109 13.788 8 443.835 629.585

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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6.2. Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά γεωγραφικό τομέα έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Πωλήσεις
Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία του 
ενεργητικού

ΕΛΛΑΔΑ 40.831 513.262

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4.618 838

ΑΜΕΡΙΚΗ 0 0

ΡΩΣΙΑ 0 3

ΣΥΝΟΛΟ 45.449 514.103

Ο ΟΜΙΛΟΣ - 30/09/2010
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7. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Δοσμένες εγγυήσεις 188 358 1 0

Δάνεια σε εταιρείες ομίλου 0 0 22.626 22.532

Αποτίμηση δανείων σε εταιρείες του ομίλου 0 0  (2.104)  (2.729)

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0 0 6.864 6.864

Σύνολο 188 358 27.387 26.667

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης 

χρήσης. Το κονδύλι των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων σε εταιρικό επίπεδο αφορά απαιτήσεις από θυγατρικές 

εταιρείες, που για λόγους ενίσχυσης της ρευστότητας αυτών, η εταιρεία συμφώνησε να εισπράξει πέραν τις 

30/09/2011. Οι απαιτήσεις από δάνεια σε εταιρείες του Ομίλου, αφορούν σε δάνεια χορηγηθέντα σε 

συνδεδεμένα μέρη. Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία αυτά αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία 

χρησιμοποιώντας ένα επιτόκιο αγοράς για αντίστοιχα δάνεια, ενώ όλες οι μετέπειτα μεταβολές, βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικά έσοδα στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης.  

 

7.2. Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Εμπορεύματα 246 240 0 0

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, υποπροϊόντα και υπολείμματα 4.862 3.917 0 0

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, ανταλλακτικά και 
είδη συσκευασίας

2.589 2.236 0 0

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 7.697 6.393 0 0

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0 0 0 0

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 7.697 6.393 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 49 

 

7.3. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων για τον Όμιλο και την Εταιρεία 

παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Απαιτήσεις από πελάτες 17.981 17.434 259 240

Απαιτήσεις από πελάτες Ρουμανίας 4.905 7.839 0 0

Γραμμάτια εισπρακτέα 210 120 0 0

Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 597 1.275 356 356

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες 0 0 5.155 3.096

Απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο 26 173 0 0

Σύνολο απαιτήσεων 23.719 26.841 5.770 3.692

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης  (1.218)  (1.218)  (190)  (190)

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 22.501 25.623 5.580 3.502

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η μεταβολή των μεγεθών των απαιτήσεων από πελάτες οφείλεται κυρίως στην είσπραξη μέρους των 

απαιτήσεων από το Ρουμανικό Δημόσιο της θυγατρικής εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ.  

 

7.4. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Λοιπές προκαταβολές 2.923 2.602 97 0

Προπληρωθέντα έξοδα 475 267 274 17

Χρεώστες διάφοροι 2.982 4.561 391 1.974

Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου 29.455 31.542 9.630 9.631

Προκαταβολές σε προσωπικό 30 36 0 0

Παρακρατημένες εγγυήσεις πελατών 992 662 0 0

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 2.759 4.413 47 360

Απαιτήσεις από Φ .Π.Α. 1.509 2.904 0 0

Απαιτήσεις από επενδυτικά προγράμματα 4.580 5.721 0 0

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 45.705 52.708 10.439 11.982

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης  (13.065)  (15.285)  (9.634)  (11.585)

Σύνολο καθαρών λοιπών απαιτήσεων 32.640 37.423 805 397

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η μεταβολή των μεγεθών στις επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

είσπραξη μέρους των τελεσίδικων αποφάσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τις θυγατρικές εταιρείες. 

Επιπρόσθετα η παρατηρούμενη μείωση των απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, οφείλεται στην είσπραξη ή 

και τον συμψηφισμό αυτών με τρέχουσες υποχρεώσεις της εταιρείας και του Ομίλου.  
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7.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

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

πρώτη ζήτηση. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν 

ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.271 728 1 1

Διαθέσιμα στις τράπεζες 8.875 14.523 5.824 7.145

Δεσμευμένα ταμειακά διαθέσιμα 289 439 0 0

Σύνολο 10.435 15.690 5.825 7.146

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

7.6. Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας (μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες) αναλύονται ως 

εξής: 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Τραπεζικός δανεισμός 2.251 2.654 0 0

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 5.757 4.954 700 0

Σύνολο 8.008 7.608 700 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Τραπεζικός δανεισμός 11.588 27.932 1.625 2.264

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 662 787 43 0

Σύνολο 12.250 28.719 1.668 2.264

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η μείωση των δανειακών υποχρεώσεων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην προσπάθεια της Διοίκησης για 

μείωσης της εξάρτησης από εξωτερικές κεφαλαιακές πηγές χρηματοδότησης.  

 

7.7. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

εξής: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Προμηθευτές 19.669 19.161 652 459

Προμηθευτές Ρουμανίας 1.699 3.272 0 8

Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί πληρωτέοι 0 0 4.232 3.555

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 1.703 1.362 9 0

Σύνολο 23.071 23.795 4.893 4.022

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.8. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αφορούν υποχρεώσεις από φόρους 

εισοδήματος. 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 48 0 0 0

Φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 49 152 0 0

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 4 149 0 0

Σύνολο 101 301 0 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

7.9. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Προκαταβολές πελατών 3.340 538 0 0

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 1.986 1.465 22 6

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 661 1.337 2 3

Μερίσματα πληρωτέα 351 399 351 399

Προβλέψεις για κατασκευαστικά συμβόλαια (IAS11) 228 228 1.068 1.068

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 8.947 10.171 34 12

Αμοιβές μελών Δ.Σ. πληρωτέες 927 974 135 211

Δεδουλευμένα έξοδα 1.572 1.970 0 0

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες εταιρείες 0 0 5.134 5.205

Έσοδα επομένων χρήσεων 189 0 170 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.803 6.257 97 8

Σύνολο υποχρεώσεων 24.004 23.339 7.013 6.912

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

7.10. Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές στο προσωπικό στον όμιλο και την εταιρεία αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα 10.235 14.501 111 119

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 3.055 4.002 12 24

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 88 113 5 3

Αποζημιώσεις απόλυσης 262 362 0 0

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 160 267 0 0

Σύνολο 13.800 19.245 128 146

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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7.11. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις 509 59 0 16

Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις 40 13 0 0
Ζημιά από πώληση, διαγραφή και επανεκτίμηση ενσώματων 
παγίων

0 27 0 0

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 1.385 658 486 0

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 1.551 712 119 441

Σύνολο 3.485 1.469 605 457

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα ποσά των λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων αφορούν σε κονδύλια μη 

επαναλαμβανόμενα, που σχετίζονται με την κλοπή στο Καζίνο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και στη διαγραφή υπολοίπων 

απαιτήσεων κοινοπραξιών της θυγατρικής εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ. 

 

7.12. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.103 914 56 66

Έσοδα από επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις 1.787 1.797 0 0

Κέρδη από πώληση / επανεκτίμηση ενσώματων παγίων 14 20 0 0

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 1.999 995 0 18

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 157 119 2 0

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 918 378 339 146

Σύνολο 5.978 4.223 397 230

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το κονδύλι των εσόδων προηγούμενων χρήσεων αφορά στην αντιστροφή πρόβλεψης για καταβολή φόρου. 

 

 

7.13. Φορολογία 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. Η δαπάνη για το 

φόρο εισοδήματος των χρήσεων που έληξαν στις 30/09/2010 και 30/09/2009 αναλύεται ως εξής:  
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Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Φόρος χρήσης  (245)  (803) 0 0

Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 0  (46) 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος  (1.702)  (2.579)  (23) 98

Σύνολο  (1.947)  (3.428)  (23) 98

O ΟΜΙΛΟΣ H ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

7.14. Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία επί του 

συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Αποτελέσματα χρήσης μετά από φόρους  (1.782)  (2.852) 930 638

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 33.125 165.127 33.125 165.127

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (€/μετοχή)  (0,0538)  (0,0173) 0,0281 0,0039

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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8. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

8.1. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη πλην της εκχώρησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής ΣΑΜΟΣ 

ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. που κατείχε η θυγατρική εταιρεία ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ως ενέχυρο βάση της σύμβασης 

μακροπρόθεσμου δανείου της ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. με την Εμπορική Τράπεζα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 

υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων στοιχείων του Ενεργητικού για 

εξασφάλιση δανειακών υποχρεώσεων.  

 

8.2. Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 

Ποσά σε € '000 30/09/2010 31/12/2009 30/09/2010 31/12/2009

Ανεκτέλεστο έργων 99.574 87.279 5.131 5.131

Εγγυήσεις καλής επίδοσης 54.094 70.598 404 872

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

8.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Το 2009 ξεκίνησε και βρίσκεται σε 

εξέλιξη ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. για τις χρήσεις 2007 - 2009. Πέραν 

αυτού εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα του μελλοντικού φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν θα 

επιφέρει άλλες σημαντικές επιβαρύνσεις για την Εταιρεία και τον Όμιλο. Συνοπτικά οι ανέλεγκτες χρήσεις των 

εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα:  

Επωνυμία Εταιρείας Ανέλεγκτες 
Φορολογικές Χρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 2009

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 2009

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. 2007-2009

ΔΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. -

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 2007-2009

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε. 2005-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 2005-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. 2007-2009

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ Α.Ε. 2007-2009

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. -

ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. -

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. -

EUROROM CONSTRUCTII '97 SRL Από την ίδρυση της  
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8.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Πληροφορίες σχετικά με επίδικες υποθέσεις κατά της Εταιρείας και του Ομίλου: 

• Κατά της μητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

Σε βάρος της Εταιρείας έχει ασκηθεί αγωγή ποσού περίπου € 1.557.600,00, την οποία έχει ασκήσει η Εταιρεία 

μελετών ΔΕΚΑΘΛΟΝ για μελέτες σχετικές με την διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

2003, που είχε διεξαχθεί στο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά πως η εξέλιξη της συγκεκριμένης 

δικαστικής διαμάχης δεν θα έχει σημαντική επίπτωση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Η δικάσιμος είχε 

ορισθεί για τις 08/12/2009. Αναμένεται η έκδοση απόφασης από το Εφετείο.  

 

• Κατά της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ 

- ΠΥΡΙΔΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε.: Αφορά ποσό € 45.087,10. Πρόκειται για μη πληρωμή εργασιών στη Μαρίνα 

Πόρτο Καρράς. Πρωτόδικα έγινε δεκτή για το ποσόν των € 10.000 περίπου. Η εταιρεία άσκησε έφεση που θα 

συζητηθεί στις 20/10/2010 στο Πρωτοδικείο Χαλκιδικής και εκτιμάται απόρριψη της αγωγής. 

- ΔΙΕΔΡΟΣ: Αφορά ποσό € 256.475,43. Πρόκειται για αμοιβή εκπόνησης μελετών. Εκτιμάται ότι η αγωγή θα 

απορριφθεί. 

- ΤΡΙΓΩΝΟ ΑΕΒΤΕ: Αφορά € 147.453,73 και πρόκειται για απαιτήσεις δαπανών από συμμετοχή σε κοινοπραξία. 

Η εταιρεία έχει δικαιωθεί πρωτόδικα σε δική της αγωγή κατά του ίδιου αντιδίκου. Η συζήτηση έχει ορισθεί στο 

Πρωτοδικείο στις 10/05/2011.  

- ΔΗΜΟΤΣΑΛΗ: Αφορά € 72.214,28 και πρόκειται για αποζημίωση για καταστροφή υλικών. Πρωτόδικα η 

αγωγή απορρίφθηκε, αλλά ο ενάγων άσκησε έφεση που συζητήθηκε στις 02/12/2009. Η απόφαση εκκρεμεί. 

- ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ: Αφορά την Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ - ΑΤΤΙΚΑΤ-ΒΙΟΤΕΡ και είναι ποσού € 220.792.Πρόκειται για 

πληρωμή ασφαλίστρων. Το εφετείο επιδίκασε 147.000 € περίπου και η εταιρεία μελετά την άσκηση αναίρεσης. 

Το ποσό αυτό δεν έχει ζητηθεί ακόμα. 

- ΔΑΦΝΗ: Αφορά ποσό € 416.129. Πρόκειται για απαιτήσεις από πρώην συνεργάτη προέδρου της ΆΛΦΑ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ και εκδικάστηκε στο εφετείο κατά της εταιρείας ποσό € 13.000.  

- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ: Αφορά την Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΜΟΧΛΟΣ-ΕΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΤΕΡ και είναι ποσού € 459.484,09. 

Πρόκειται για αποζημίωση για θεομηνία στο έργο "ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΚΛΕΙΔΙ. Η αγωγή απορρίφθηκε πρωτόδικα και δεν 

ασκήθηκε έφεση ακόμα.  

- ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΑΤΕΒΕ: Είναι κατά της Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ- ΑΘΗΝΑ, αφορά ποσό € 162.130 πρόκειται για οφειλή από 

υπεργολαβικές εργασίες. Θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο του 2010. Οι εργασίες ήταν κακότεχνες και δεν έγιναν 

δεκτές από την Εγνατία Οδό. Η ζημία που προκλήθηκε στην κοινοπραξία για την αποκατάσταση των 

κακοτεχνιών ήταν πολύ μεγαλύτερη. Θα ασκηθεί ανταγωγή από την κοινοπραξία για πολύ μεγαλύτερο ποσόν. 

- ΚΛΟΥΚΙΝΑ: Είναι κατά της Κ/Ξ Διυλιστηρίων, αφορά ποσό € 799.707 και πρόκειται για μισθούς υπερημερίας. 

Απορρίφθηκε πρωτόδικα και δεν ασκήθηκε έφεση ακόμα. 

- ΚΑΦΟΥΡΟΥ: Ζητά από την εταιρεία 165.000 € περίπου για ζημίες που προκλήθηκαν στο σπίτι του εξ αιτίας 

χρήσης εκρηκτικών στο έργο του Ικονίου. Συζητείται τον Μάρτιο του 2011 στο Πρωτοδικείο. Εκτίμηση 
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απόρριψης γιατί υπήρχαν μετρητές των δονήσεων που ήταν πάντοτε εντός των επιτρεπομένων ορίων, υπάρχει 

δε και πραγματογνωμοσύνη που αναφέρει ότι αποκλείεται τα εκρηκτικά να έβλαψαν το σπίτι κλπ.  

Επίσης κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές για εργατικά και τροχαία ατυχήματα συνολικού ποσού € 

4.582.887,85. Για τις υποθέσεις αυτές η εταιρεία δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί με ποσό μεγαλύτερο των € 

270.000,00. Εκκρεμούν αγωγές για διεκδίκηση υπερωριών ποσού € 115.100,00 και για υπεργολαβίες ποσού € 

3.275.154,00 που αναμένεται να απορριφθούν στο σύνολό τους. 

Τέλος έχουν ασκηθεί κατά της εταιρείας αγωγές συνολικής απαίτησης € 271.430,04 από δικαστικές υποθέσεις 

που αφορούν στο υποκ/μα της Πάτρας.  

 

• Υποκατάστημα ΜΟΧΛΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Εναντίον του υποκαταστήματος της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ στη Ρουμανία, εξεδόθη στις 07/10/2009, απόφαση 

δικαστηρίου, που επικυρώνει κατά πλειοψηφία πρωτόδικη μη εκτελεστή απόφαση, με την οποία έγινε δεκτή 

αίτηση προμηθευτή της ΜΟΧΛΟΣ για έναρξη διαδικασίας πτώχευσης του υποκαταστήματος στη Ρουμανία 

(ανακοίνωση του Εφετείου του Βουκουρεστίου (Bucharest court of Appeal) στις 07/10/2009). Η ως άνω 

απόφαση, είναι εντελώς πρωτοφανής, αφού αφορά υποκατάστημα που δεν νοείται να πτωχεύει αλλά και άδικη 

επί της ουσίας και αναιτιολόγητη, καθώς: 

- Ο συγκεκριμένος προμηθευτής, είχε ήδη εξοφληθεί και είχε καταθέσει στο σχετικό φάκελο, επίσημο 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο το δήλωνε και επίσης παραιτείτο από το σύνολο των δικαιωμάτων 

του.  

- Το υποκατάστημα της εταιρείας, είχε καταθέσει αναλυτικότατο φάκελο άνω των 500 σελίδων, από τον οποίο 

προκύπτει η διενέργεια πλήθους εισπράξεων και πληρωμών από τις αρχές του έτους 2009 έως σήμερα, ύψους 

πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μεγάλο μέρος των οποίων αφορούσε πληρωμές και καταβολές στο Ρουμανικό 

Δημόσιο (Φ.Π.Α, Φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ).  

- Από τα οικονομικά στοιχεία του υποκαταστήματος της εταιρείας, τα οποία ενσωματώνονται στις παρούσες 

Οικονομικές Καταστάσεις της ΜΟΧΛΟΣ, προκύπτει ότι η Καθαρή Θέση και τα αποτελέσματα της εταιρείας είναι 

θετικά και κερδοφόρα.  

- Η εταιρεία μέχρι να τελεσιδικήσουν οι κατά νόμο απαιτούμενες ενέργειες για την ανατροπή της ως ανωτέρω 

παντελώς άδικης και παράνομης απόφασης, για την οποία έχει ορισθεί νέα δικάσιμος τον Μάρτιο του 2011, έχει 

συμμορφωθεί πλήρως με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, έχοντας υποβάλλει το σύνολο των 

απαιτούμενων δεδομένων και στοιχείων για την έξοδο από την κατάσταση αυτή. 

  

• Κατά της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ 

- Αγωγή από τον υπεργολάβο ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ Α.Ε. κατά της κοινοπραξίας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ALGOMA ΑΤΕΕ ποσού 

€1.700.00 περίπου, επειδή θεωρεί ότι κηρύχτηκε, μη νόμιμα, έκπτωτη από το έργο. Η αγωγή έχει ορισθεί για 

τον Οκτώβριο του 2011. Εκτίμηση απόρριψης της αγωγής, γιατί η εταιρεία υπαναχώρησε νόμιμα, λόγω 

ασυνέπειας του υπεργολάβου και για αυτό δεν του οφείλει τίποτα. 
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- 2 αγωγές από ALGOMA ΑΤΕΕ ποσού €700.00 περίπου, επειδή θεωρεί ότι υπέστη ηθική βλάβη από χρήση 

πληρεξουσίων που αφορούσαν την κοινοπραξία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ-ALGOMA ΑΤΕΕ, την ύπαρξη των οποίων 

ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε, με συνέπεια να μην έχει εισπράξει το κέρδος από το έργο κατά το ποσοστό 

συμμετοχής της, 10% περίπου. Εκτιμάται απόρριψη της αγωγής, καθώς τα πληρεξούσια τα οποία γνώριζε, δεν 

είχαν σχέση με οικονομικές συναλλαγές της κοινοπραξίας και επειδή τα 500.000 € περίπου, αφορούν έργα τα 

οποία ουδέποτε ανέλαβε η Κ/Ξ, αφού οι σχετικοί διαγωνισμοί είτε ματαιώθηκαν, είτε δεν ανέδειξαν μειοδότρια 

την κ/ξία και επομένως δεν ήταν δυνατόν να αναμένει κάποιο κέρδος από αυτά. 

 

• Κατά της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ 

Εις βάρος της Εταιρείας υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους € 2.280 χιλ., 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 έχουν εκδοθεί αποφάσεις για το € 1.550 χιλ. από τα € 2.280 χιλ. των αγωγών υποχρεώνοντας την 

εταιρεία να καταβάλλει € 44χιλ. Η εταιρεία προχώρησε στην πληρωμή κατά τη διάρκεια της χρήσης € 16 χιλ. και 

ασκώντας ταυτόχρονα αναίρεση για τις συγκεκριμένες καταβολές. Έναντι των παραπάνω υποθέσεων η Εταιρεία 

έχει σχηματίσει πρόβλεψη ύψους € 60 χιλ.  

Επιπλέον στις 20 Μαρτίου 2009 απορρίφθηκε αίτηση συμβιβασμού της Εταιρείας ενώπιον της Προϊσταμένης της 

Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά για διοικητική επίλυση διαφοράς αναφορικά με την επιβολή προστίμου ύψους 216.120 €, για 

λήψη εικονικών, κατά την Δ.Ο.Υ., φορολογικών στοιχείων. Η εταιρεία άσκησε προσφυγή κατά της ανωτέρω 

απόφασης, καθώς υποστηρίζει, ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν υπαρκτές - πραγματικές και αδίκως της επεβλήθη 

το ως άνω πρόστιμο, εκτιμάται δε, ότι δεν θα υπάρξει καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της, καθώς 

η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί, ότι σε τελικό επίπεδο δεν θα επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και, επομένως, δεν 

συντρέχει λόγος διενέργειας πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης. 

 

• Κατά της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

- Αγωγές χρονομισθωτών κατά της Εταιρείας. Στο γενικότερο θέμα με τους χρονομισθωτές η Εταιρεία έχει 

δικαιωθεί από τον Άρειο Πάγο και έτσι είναι βέβαιο ότι όλες οι εκκρεμείς αγωγές θα απορριφθούν. 

- Υπάρχει αγωγή μιας εταιρείας μελετών Μ. Βραχόπουλος Ο.Ε. κατά της εταιρείας για 220.000 € περίπου. 

Συζητήθηκε στο Πρωτοδικείο στις 02/02/2010. Εκτιμάται η απόρριψή της, γιατί ο ενάγων δεν είχε σύμβαση με 

την εταιρεία, για το αντικείμενο που αναφέρει στην αγωγή, αλλά ήταν συνεργάτης του αντισυμβαλλομένου της 

εταιρείας.  

 

• Κατά της εταιρείας ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

Το δημόσιο απειλεί ότι θα ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου κατασκευής της 

Μαρίνας Σκιάθου. Η εταιρία έκανε αίτηση για επίλυση της διαφωνίας από το διαιτητικό δικαστήριο προκειμένου 

να τις επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές και να τις καταβληθούν άνω των 400 χιλ. € που αποτελούν δαπάνες 

της για το έργο, που δεν καταβλήθηκαν από το Δημόσιο.  
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Η εκτίμηση της εταιρίας είναι ότι θα δικαιωθεί στη διαφωνία αυτή, τουλάχιστον όσον αφορά την επιστροφή των 

εγγυητικών επιστολών. 

 

• Κατά της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 

- Εκκρεμούν ενώπιον διαφόρων αρμοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές εις βάρος της Εταιρείας που 

αφορούν εργατικές απαιτήσεις, και απαιτήσεις για καταβολές πνευματικών δικαιωμάτων ηθοποιών και 

τραγουδιστών, συνολικού ποσού € 207.613,08. Οι εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων της Εταιρείας είναι ότι οι 

παραπάνω αγωγές θα κριθούν απορριπτέες από τα αρμόδια δικαστήρια. 

- Αναμένεται η έκδοση απόφασης από το Πρωτοδικείο επί μιας αγωγής πελατών του ξενοδοχείου (Μ. 

Γαλανάκης - Μ. Παλαιολόγου) για δήθεν κακές συνθήκες διαβίωσης που είχαν επίπτωση στην υγεία τους. 

Ζητούν 50.000 € ως αποζημίωση. Θεωρούμε ότι οι αναφορές των εναγόντων είναι παντελώς αβάσιμες. Ο ΕΟΤ 

που έκανε αυτοψία μετά το υποτιθέμενο συμβάν, δεν διαπίστωσε τίποτα κακό.  

 

8.5. Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

• Απαιτήσεις του Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ από το δημόσιο  

Οι δικαστικές υποθέσεις στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ως ενάγον πηγάζουν από την κατασκευαστική της 

δραστηριότητα και έχουν σαν εναγόμενο το Ελληνικό Δημόσιο. Πρόκειται για την εκτέλεση δημόσιων έργων που 

η κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει σε προηγούμενα έτη ύστερα από τη συμμετοχή της στους εκάστοτε 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Οι περισσότερες διαφωνίες σχετίζονται με τροποποιήσεις ή επεκτάσεις των αρχικών 

συμβάσεων και για την πλειοψηφία αυτών η εταιρεία έχει ήδη δικαιωθεί δικαστικώς από τα διοικητικά εφετεία 

και δεν έχουν εκτελεσθεί λόγω αγωγής αναίρεσής τους από το Ελληνικό Δημόσιο. Για τις υποθέσεις αυτές 

αναμένεται ο καταλογισμός τόκων και οι τελεσίδικες αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των απαιτήσεων αυτών 

ανέρχεται σε € 26 εκατ. και αφορά το αρχικό ποσό της απαίτησης πλέον των σχετικών τόκων. Το ποσό που έχει 

αναγνωρισθεί στις Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου σε προηγούμενες χρήσεις ανέρχεται σε 

€ 22,3 εκ. περίπου. 

- Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν πάνω από εβδομήντα (70) αιτήσεις αναιρέσεως των εταιρειών του 

Ομίλου ή κοινοπραξιών συμμετοχής τους κατά αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 

Ιωαννίνων, Πατρών κλπ., που έχουν απορρίψει εν όλω ή εν μέρει απαιτήσεις των εταιρειών του Ομίλου εκ της 

εκτελέσεως δημοσίων έργων ή της παροχής υπηρεσιών. Με τις αιτήσεις ζητείται η αναίρεση των αποφάσεων με 

σκοπό την επιδίκαση στις εταιρείες διαφόρων κατά περίπτωση ποσών. Το συνολικό οικονομικό ύψος των 

απαιτήσεων των εταιρειών εκτιμάται σε ποσό τάξεως δώδεκα εκατομμυρίων Ευρώ κατά προσέγγιση. Η 

πρόβλεψη των δικών αυτών δεν είναι ασφαλής, λόγω της φύσεως και της ποικιλίας των επίδικων θεμάτων, 

σημειώνεται πάντως ότι μέχρι τώρα οι εταιρείες έχουν δικαιωθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε περιπτώσεις 

που υπερβαίνουν το 50% του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων. 

- Στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρεμούν περίπου (5) αιτήσεις αναιρέσεως του Ελληνικού Δημοσίου κατά 

αποφάσεων Διοικητικών Εφετείων, που έχουν δικαιώσει την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και την ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

σε υποθέσεις απαιτήσεων τους κατά του Δημοσίου ποσού ύψους € 8,5 εκατ. περίπου, εκ της εκτελέσεως 
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δημοσίων έργων. Δεδομένου ότι: α) Κατά κανόνα, η άσκηση αναιρέσεως εκ μέρους του Δημοσίου έχει 

αναστείλει μέχρι τώρα την πληρωμή των ποσών, που είχαν επιδικασθεί στις εταιρείες και β) Οι περισσότερες 

αιτήσεις αναιρέσεως του Δημοσίου δεν γίνονται δεκτές, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, εκτιμάται, ότι από τις 

συγκεκριμένες υποθέσεις όχι μόνο δεν θα προκύψει οικονομική επιβάρυνση των εταιρειών, αλλά, τουναντίον, θα 

εισπράξουν το μεγαλύτερο, αν όχι όλο, μέρος των απαιτήσεων. 

 

• Απαιτήσεις της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ 

- Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά τρίτων ανέρχονται συνολικά σε € 136.825,00 εκ των οποίων, ποσό € 

88.656,00 αφορά σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αλλά η είσπραξή τους κρίνεται ως επισφαλής λόγω 

έλλειψης περιουσιακών στοιχείων των εναγόμενων. 

- Υπάρχουν επίσης σε εκκρεμότητα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πάτρας αγωγές οφειλετών για οφειλόμενα ποσά 

ύψους € 4.500 ενώ εκκρεμούν προς συζήτηση και έκδοση αποφάσεων ενώπιον του Εφετείου Πατρών, του 

Διοικητικού Εφετείου Πατρών και του ΣτΕ 70 προσφυγές της "ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε." κατά της "ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.", της 

"ΔΕΥΑΠ Πάτρας" και του Ελληνικού Δημοσίου με τις οποίες η εταιρεία ζητά να της καταβληθούν ποσά από 

€2.550 μέχρι € 1.200.000. 

- Τέλος, η εταιρεία έχει απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 26 εκ. €. Πρόκειται για προσφυγές που 

έχει καταθέσει η εταιρεία για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις αποδοχής τους από τα Διοικητικά Εφετεία και 

δεν έχουν εκτελεσθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.  

 

• Απαιτήσεις της εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ 

- ΦΑΝΤΑ ΡΕΑΛ Α.Ε. (2 αγωγές), με τις οποίες ζητά συνολικά €547.000 επειδή δεν επέστρεψε την προκαταβολή 

που είχε λάβει για να εκτελέσει το έργο. Οι αγωγές απορρίφθηκαν για τυπικό λόγο από το Πρωτοδικείο, η δε 

διαδικασία θα συνεχιστεί εντός του 2010, μετά την άρση του τυπικού κωλύματος. 

- AGOLMA ATEE. Με την αγωγή η εταιρεία ζητά 2.500.000 € περίπου για δυσφήμισή της εξ αιτίας της διάδοσης 

από αυτήν αναληθών περιστατικών σχετικά με τη χρήση των πληρεξουσίων που αναφέρονται παραπάνω.  

- Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, για το έργο παράκαμψη Ζαγοράς, συνολικού ποσού € 1.513.413,29. Οι 

αγωγές αφορούν αποζημίωση για ζημίες από θεομηνία, καθυστερήσεις πληρωμών λογαριασμών, αμοιβές 

μελετητών και επιστροφή εγγυητικών επιστολών. Ηδη επιδικάστηκαν στην εταιρεία 600.000 € περίπου για μη 

πληρωμή του 11ου λογαριασμού και αναμένεται η είσπραξή τους.  

 

8.6. Δεσμεύσεις για επενδυτικά προγράμματα  

• ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ 

Με την υπ' αριθμ. 47334/ΥΠΕ/4/00435/Ε/Ν.3299/2004/31.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών ενεκρίθη το, από τον Ιούνιο του 2006 υποβληθέν, επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ για την ανακαίνιση με αναβάθμιση από 4* σε 5* του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η 

συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 23,81 εκατ. και η συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση 

του δημοσίου σε ύψος € 9,52 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριμένης δαπάνης του έργου. Για το εν λόγω 
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έργο έως το τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών Η συνολική 

τελική δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε € 18,64 εκατ. και η συνολική 

εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε € 7,46 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριμένης δαπάνης του 

έργου η οποία και εισπράχθηκε. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση θεραπείας στον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με 

την τελική δαπάνη της επένδυσης η οποία ενώ ανήλθε σε € 25,93 εκατ. μειώθηκε αδικαιολόγητα από την 

υπηρεσία κατά € 7,29 εκατ. που αντιστοιχεί σε μείωση της δικαιούμενης επιχορήγησης κατά € 2,92 εκατ.  

Επιπρόσθετα με την υπ' αριθμ. 28620/ΥΠΕ/4/1056/Ε/Ν. 3299/2004/30.06.2007 απόφαση του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών ενεκρίθη το, από τον Οκτώβριο του 2006 υποβληθέν, επενδυτικό σχέδιο της 

εταιρείας για την ίδρυση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA και στη δημιουργία νέων χρήσεων των κοινόχρηστων 

χώρων του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 5,70 εκατ. και η 

συνολική εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% της εγκεκριμένης δαπάνης 

του έργου. Για το εν λόγω έργο έως το τέλος της χρήσης 2009 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και πιστοποιήθηκε 

η ολοκλήρωση του από το αρμόδιο Κεντρικό Όργανο Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών και αναμένεται η είσπραξη του αναλογούντος τμήματος της δικαιούμενης επιχορήγησης. Η 

συνολική τελική δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το αρμόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε € 6,40 εκατ. και η συνολική 

εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε € 1,92 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% της εγκεκριμένης δαπάνης του 

έργου. 

 

• ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 

Με την υπ' αριθμ. 43594/ΥΠΕ/4/00091/Ν.3299/2004/30.12.2006 απόφαση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ενεκρίθη το υποβληθέν από τον Αύγουστο 2005 

επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ, για τον εκσυγχρονισμού του 

ξενοδοχείου "ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ", που ευρίσκεται στο συγκρότημα "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ" στη Σιθωνία. Η συνολική 

εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 18,22 εκατ. ενώ η δικαιούμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε € 6,38 

εκατ., ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης. Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε εντός της 

χρήσης 2008, ενώ τον Ιανουάριο του 2009 ελέγχθηκε από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του έργου και κατεβλήθη, εντός του Μαρτίου 2009, 

το 50% της δικαιούμενης επιχορήγησης του Δημοσίου. Έως το τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η 

ολοκλήρωση του παραπάνω έργου από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών και η εγκεκριμένη δαπάνη της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των 21,03 εκατ. ευρώ και η 

επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό 6,53 εκατ. η οποία και εισπράχθηκε. 

 

• ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ 

Με την υπ' αριθμ. 51324/ΥΠΕ/4/00476/Ε/Ν.3299/2004/13.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών ενεκρίθη το από τον Ιούλιο του 2006 υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ ΑΕ, για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση κατηγορίας από 3* σε 5* του ξενοδοχείου 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 61 

 

VILLAGE CLUB. Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 4,29 εκατ. και η συνολική 

εγκεκριμένη επιχορήγηση του δημοσίου σε ύψος € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριμένης δαπάνης του 

έργου. Έως το τέλος της χρήσης 2009 είχε εκτελεσθεί Το 50% των παραπάνω προβλεπόμενων εργασιών 

ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου και αναμένεται ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών αυτών 

από το αρμόδιο όργανο Κ.Ο.Ε. του Υπουργείου. 

 

Επιπρόσθετα στις 08/01/2008 υπεβλήθη στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών νέο επενδυτικό σχέδιο για 

την Β' φάση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης του ξενοδοχείου VILLAGE INN. Ο Προϋπολογισμός του 

επενδυτικού αυτού σχεδίου ανέρχεται σε € 6,24 εκατ. και η δικαιούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται σε € 1,84 

εκατ. ήτοι ποσοστό 29,46% του προϋπολογισμού. Για το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο αναμένεται η επεξεργασία 

του από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

• ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

Με την υπ' αριθμ. 98205/05Γ 1725/675/09.02.2007 απόφαση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών 

Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ενεκρίθη το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας 

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ για ίδρυση Οινοποιείου σε αντικατάσταση υφιστάμενου στο συγκρότημα "ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ". Η συνολική εγκεκριμένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 11,00 εκατ. ενώ η δικαιούμενη 

επιχορήγηση ανέρχεται σε € 4,38 εκατ., ήτοι ποσοστό 39,77% της συνολικής εγκεκριμένης δαπάνης. Έως το 

τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εγκεκριμένη δαπάνη ανήλθε στο ποσό 9,96 εκατ. ευρώ και η επιχορήγηση 

4,01 εκατ. ευρώ η οποία και εισπράχθηκε.  

Η εταιρεία στις 17/11/2009 με το υπ.αριθ. 686 πρωτόκολλο υπέβαλε στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων 

επενδυτικό σχέδιο κατασκευής Συνεδριακού Κέντρου στις εγκαταστάσεις της στο Πόρτο Καρράς της Χαλκιδικής 

προκειμένου αυτό να υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.Ο προϋπολογισμός του έργου 

ανέρχεται στο ποσό των 16.151.069 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση υπολογίζεται στο ποσό 4.845.320 ήτοι 

ποσοστό 30% επί του ως άνω προϋπολογισμού.  
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8.7. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Οι διεταιρικές πωλήσεις / αγορές για την περίοδο 01/01-30/09/2010 και την αντίστοιχη συγκριτική 01/01-

30/09/2009 αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000
Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων 
& παροχή υπηρεσιών 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009

Θυγατρικές 0 0 2.392 1.755

Συγγενείς 2 1 2 1

Κοινοπραξίες 2 129 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 7 31 2 2

Σύνολο 12 160 2.396 1.758

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Τιμολογηθέντα Έσοδα από 
εκτέλεση έργων 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009

Θυγατρικές 0 0 0 0

Συγγενείς 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.539 2.741 0 0
Σύνολο 1.539 2.741 0 0  
Αγορές και αμοιβές για λήψη 
υπηρεσιών

1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009 1/1-30/09/2010 1/1-30/09/2009

Θυγατρικές 0 0 551 0

Συγγενείς 0 0 0 0
Κοινοπραξίες 0 14 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 315 0 24 0
Σύνολο 315 14 575 0  

 

 

8.8. Απαιτήσεις / υποχρεώσεις με συνδεδεμένα μέρη 

Η ανάλυση των διεταιρικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων κατά την 30/09/2010 καθώς και για την 30/09/2009 

έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000
Εισπρακτέα 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Θυγατρικές 0 0 33.214 30.120

Συγγενείς 40 28 0 28

Κοινοπραξίες 4.409 3.036 0 0

Μελη Δ.Σ. 0 0 0 0

Διευθυντικά Στελέχη 223 0 24 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 5.347 4.231 0 16

Σύνολο 10.019 7.294 33.238 30.164

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Πληρωτέα 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009

Θυγατρικές 0 0 9.461 8.856

Συγγενείς 0 0 0 0

Κοινοπραξίες 2.914 1.082 0 0

Μελη Δ.Σ. 712 920 0 224

Διευθυντικά Στελέχη 236 17 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 1.142 233 0 4

Σύνολο 5.004 2.252 9.461 9.084  
Απαιτήσεις από  την εκτέλεση 
έργων
Ποσά σε χιλ. €
Χρεωστικά υπόλοιπα 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
Θυγατρικές 0 0 1 1
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 4.437 4.479 0 0
Σύνολο 4.437 4.479 1 1  
Υποχρεώσεις από  την εκτέλεση 
έργων
Ποσά σε € '000
Πιστωτικά υπόλοιπα 30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009
Θυγατρικές 0 0 1.068 1.068
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 0 0 0 0
Σύνολο 0 0 1.068 1.068  

 

8.9. Παροχές στη διοίκηση 

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '000 01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

01/01 - 
30/9/2010

01/01 - 
30/9/2009

Αμοιβές μελών διοίκησης (εκτός μισθού) 0 564 0 0

Μισθοί μελών διοίκησης 611 549 111 47

Σύνολο 611 1.113 111 47

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 

8.10. Προβλέψεις 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων προβλέψεων που αναλύονται στην παράγραφο  7.13, η Εταιρεία δεν θεωρεί ότι 

μέχρι και την 30/09/10 θα πρέπει να διενεργήσει συμπληρωματικές προβλέψεις για οποιοδήποτε κονδύλι του 

Ισολογισμού. 

 

8.11. Αριθμός απασχολουμένου προσωπικού 

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού του Ομίλου και της εταιρείας για τις δύο παρουσιαζόμενες 

περιόδους έχει ως εξής: 

30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009

Αριθμός προσωπικού 418 1.490 4 3

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 



 
 

 
ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2010 Σελίδα: 64 

 

 

9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 

γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε στον Όμιλο είτε στην Εταιρεία, και στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.  

 

 

 

 

ΑΛΙΜΟΣ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 592390 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 020049 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
Α.Δ.Τ. Σ 576787 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518 
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I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01/2010 - 30/09/2010 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:                                  www.techol.gr

Ημερομηνία έγκρισης των εννιαμηνιαίων 
Οικονομικών Καταστάσεων:

 26 Νοεμβρίου 2010

Νόμιμος Ελεγκτής :                                    

Ελεγκτική εταιρία :                                                    

Τύπος έκθεσης επισκόπησης :                                          

30/9/2010 31/12/2009 30/9/2010 31/12/2009 01/01-30/09/2010 01/07-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/07-30/09/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 23.278 6.789 48.290 13.033

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 481.428 488.735 4.819 4.651 1.370 350 1.793 524

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.009 14.073 4 30 20.801 14.653 29.778 18.576

Επενδύσεις σε ακ ίνητα 18.166 18.166 3.918 3.918 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 7.975 7.800 12.394 8.799

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 500 667 392.528 394.323

Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 514.103 521.641 401.269 402.922

Αποθέματα 7.697 6.393 0 0 Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 806 4.466 2.274 5.681

Απαιτήσεις από πελάτες 22.501 25.623 5.580 3.502 Μείον Φόροι (1.947) (683) (3.428) (970)

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 74.850 80.409 806 397 Καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα μετά φόρων (A) (1.141) 3.783 (1.154) 4.711

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 10.435 15.690 5.825 7.146 Κατανέμονται σε :

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 115.483 128.115 12.211 11.045 Ιδιοκ τήτες της μητρικής (1.782) 2.293 (2.852) 2.523

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 629.586 649.756 413.480 413.967 Δικαιώματα Μειοψηφίας 641 1.490 1.698 2.188

Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) μετά από φόρους

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 165.625 165.625 165.625 165.625

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 195.812 197.609 188.354 190.005 0 0 266 266

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 361.437 363.234 353.979 355.630 0 0 (5) (5)

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 86.882 86.254 - - 0 0 228 228

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (γ)=(α)+(β) 448.319 449.488 353.979 355.630 Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (B) (28) 114 317 482

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 8.008 7.608 700 0 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους (A)+(B) (1.169) 3.897 (837) 5.193

Προβλέψεις & Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 113.832 116.506 45.227 45.139

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 121.840 124.114 45.927 45.139 Ιδιοκ τήτες της μητρικής (1.797) 2.345 (3.311) 2.144

12.250 28.719 1.668 2.264 Δικαιώματα Μειοψηφίας 628 1.552 2.474 3.049

23.071 23.795 4.893 4.022 Βασικά Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά εκδοθείσα μετοχή (σε € /μετοχή) (0,0538) (0,0292) (0,0173) (0,0153)

101 301 0 0

24.005 23.339 7.013 6.912 10.845 7.557 13.755 8.661

59.427 76.154 13.574 13.198

181.267 200.268 59.501 58.337

629.586 649.756 413.480 413.967 01/01-30/09/2010 01/07-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/07-30/09/2009

Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 0 0 0 0

Παροχή υπηρεσιών 1422 473 1401 467

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 854 192 699 101

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 953 41 540 (928)

30/9/2010 30/9/2009 30/9/2010 30/9/2009 Μείον Φόροι (23) (4) 98 100

449.488 454.763 355.630 356.218 Καθαρά Κέρδη / (Ζημίες) μετά φόρων (A) 930 37 638 (828)

(1.141) (1.154) 930 638

Έξοδα αύξησης μετοχικού  κεφαλαίου 0 (5) 0 0 Λοιπά Συνολικά Έσοδα  μετά από φόρους

0 0 (2.515) 3.682

0 228 0 0

0 0 (64) (241) Επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (2.515) 305 3.682 714

Αγορά/πώληση ιδίων μετοχών 0 266 0 251 Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματ. στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (64) (132) (241) (143)

(28) (172) (2) (2) Πώληση ιδίων μετοχών 0 0 251 251

448.319 453.926 353.979 360.546 Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) (2.581) 169 3.690 820

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους (A + B) (1.651) 206 4.328 (8)

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκ τήτες της μητρικής (1.651) 206 4.328 (8)

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0 0 0 0

Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε € /μετοχή) 0,0281 0,0227 0,0039 (0,0050)

(24) 48 91 (471)

Ποσά εκφρασμένα σε χιλ.ευρώ Ο Όμιλος Η Εταιρεία 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009 01/01-30/09/2010 01/01-30/09/2009

- Έσοδα 1.551 2.396 Λειτουργικές δραστηριότητες

- Έξοδα 315 575 Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 806 2.274 953 540

-Απαιτήσεις 9.796 33.214 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

-Υποχρεώσεις 4.056 9.461 Αποσβέσεις 11.004 11.935 99 121

- Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0 0 Προβλέψεις - Απομειώσεις 0 (153) 0 520

- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 223 24 (Κέρδη) / ζημιές από συναλλαγματικ ές διαφορές (167) (119) (219) (121)

-Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 947 0 (Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (14) 6 0 0

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 88 90 5 3

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 0 (1.750) 0 0

Έσοδα από κρατικ ές επιχορηγήσεις (1.842) (1.660) 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 2.317 3.101 118 221

Έσοδα τόκων (1.018) (484) (991) (1.216)

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (1.304) (9) 0 0

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (9.448) (45.587) (2.487) (3.467)

(Μείωση) / αύξηση  υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.218 38.183 1.036 10.595

Καταβεβλημένοι φόροι 34 (1.386) 0 0

Συναλλαγματικ ές διαφορές (74) (176) (2) (2)

Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 15.600 4.265 (1.488) 7.194

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (5.259) (3.086) (261) (31)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 190 92 0 0

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια 0 0 0 2.600

Πωλήσεις χρηματιοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0 0 0 251

Αύξηση από εισφορά κεφαλαίου θυγατρικών 0 2.033 0 0

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 1.139 11.811 0 0

Πωλήσεις ιδίων μετοχών 0 266 0 0

Μεταβολή συμμετοχών σε κοινοπραξίες 0 (9) 0 0

Επιστροφή φόρου  από Πώληση μετοχών θυγατρικών εξωτερικού 0 7.281 0 7.281

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (3.930) 18.388 (261) 10.101

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 15.184 52.389 780 0

Εξοφλήσεις δανείων (30.281) (56.649) (636) (647)

Πληρωμές κεφαλαίου  χρηματοδοτικών μισθώσεων (991) (1.295) (37) 0

Καθαρές πληρωμές/εισπράξεις τόκων (1.008) (2.134) 151 (9)

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της μητρικής (48) 0 (48) 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (17.144) (7.689) 210 (656)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου  (α) + (β) + (γ) (5.474) 14.964 (1.539) 16.639

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 15.690 13.011 7.146 565

Συναλλαγματικ ές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα τέλους περιόδου 219 (218) 218 (218)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 10.435 27.757 5.825 16.986

Α .Δ.Τ.Σ 576787

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ

Α.Δ .Τ. ΑΖ 592390

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α  ' ΤΑΞΗΣ Αρ. 29518

ΠΡΟΣΘΕΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

O Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων

(Τα  ποσά  είναι εκφρασμένα σε '000 €)

Επανεκ τίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Κέρδη / (ζημιές) της χρήσης μετά από φόρους

Τρέχουσες Φορολογικ ές Υποχρεώσεις

Οφειλές προς προμηθευτές

Α .Δ.Τ. ΑΖ 020049

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α . ΣΤΕΓΓΟΣ

Α .Δ.Τ ΑΒ 342754

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων λήξης χρήσης (30/09/2010 και 30/09/2009)

Συναλλαγματικές διαφορές

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Επιδράσεις από την συγχώνευση θυγατρικών και εκτός ομίλου  εταιρειών

Αναβαλλόμενη φορολογία αποθεματικού χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

Σύνολο Ιδίων Κεφάλαιων έναρξης χρήσης (01/01/2010 και 01/01/2009)

(30) (505)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

(7)(172)Συναλλαγματικ ές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του  εξωτερικού

Πωλήσεις αγαθών

(123)

1.683

13

5.138

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 15791)

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

4.682

(Τα  ποσά  είναι εκφρασμένα σε '000 €) (Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε '000 €)

Η ΕΤΑΙΡEΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

Παροχή υπηρεσιών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6801/06/Β/86/8

ΣΟΛΩΜΟΥ 20 ΤΚ.17456,ΑΛΙΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Σεπτεμβρίου 2010

(28)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.4.2009 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που  προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε."και του  Ομίλου της. Συνιστούμε επομένως στον αναγν
Εταιρείας, όπου  αναρτώνται οι οικονομικ ές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του  νόμιμου  ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Πωλήσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια

3.480

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( Ενοποιημένα & Μη Ενοποιημένα )

GRANT THORNTON (Α.Μ.ΣΟΕΛ. 127)

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)

114

Έξοδα αύξησης μετοχικού  κεφαλαίου

Επιδράσεις από την συγχώνευση θυγατρικών και εκ τός ομίλου  εταιρειών

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

Δεν απαιτείται

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Πώληση ιδίων μετοχών

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ενοποιημένα  & Μη Ενοποιημένα  ) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ .Σ.

ΑΛΙΜΟΣ  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

(2) (2)Συναλλαγματικ ές διαφορές από τη μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του  εξωτερικού

(2)

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ενοποιημένα & Μη  Ενοποιημένα  ) - Έμμεση  Μέθοδος

(Τα ποσά  είναι εκφρασμένα  σε '000 €)

(4)

1. Οι εταιρείεςτουΟμίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχειστο Μετοχικό τουςΚεφάλαιο, καθώςκαι η μέθοδοςενσωμάτωσήςτους στις
ΕνοποιημένεςΟικονομικές Καταστάσειςτηςπεριόδου1/1-30/09/2010 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 5.3 της Εννιαμηνιαίας ΟικονομικήςΈκθεσης .
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικάχρήσεις των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στη σημείωση 8.3 της Εννιαμηνιαίας ΟικονομικήςΈκθεσης .
3.Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν είναι αυτέςπου προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως εφαρμόσθηκαν και κατά
τη χρήση 2009 προσαρμοσμένων με τις αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Δεν έχει γίνει διόρθωση λάθους ούτε ανακατατάξεις κονδυλίων.

7. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για τον Όμιλο ανερχόταν σε 418 άτομα ενώ για την  αντίστοιχη περίοδο  του 2009 σε 1.490. Ο αριθμός του 
απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου για την Εταιρεία ανερχόταν σε 2 άτομα ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 σε 4.
8. Δεν υπάρχουν στο τέλος της τρέχουσας περιόδου, μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται από την ίδια ή από θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.  
9. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.  Ο Όμιλος 
έχει διενεργήσει για ενδεχόμενες υποχρεώσεις πρόβλεψη ύψους  838 χιλ.€ εκ των οποίων οι 778 χιλ.€ αφορούν την  Εταιρεία.
10. Δεν έχει επέλθει  γεγονός το οποίο να αποτελεί διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου ή εταιρίας σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  

 

http://www.techol.gr

