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1. Μήνυµα Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 
Ο Όµιλος Τεχνική Ολυµπιακή αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους επιχειρηµατικούς οργανισµούς 

στην Ελλάδα, ο οποίος δραστηριοποιείται στους τοµείς του homebuilding, των κατασκευών, του 

τουρισµού, της ανάπτυξης ακινήτων, της εκµετάλλευσης µαρίνων, της παραγωγής βιοµηχανικών 

υλικών, της παραγωγής οίνου & γεωργικών προϊόντων και της αιολικής ενέργειας. Οι κύριες 

γεωγραφικές αγορές του Οµίλου είναι οι ΗΠΑ, η Ελλάδα και οι χώρες της Βαλκανικής. 

 

Το 2006 η οργανική ανάπτυξη του Οµίλου ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, ωστόσο η αρνητική 

οικονοµική συγκυρία της αγοράς κατοικιών των ΗΠΑ, στην οποία δραστηριοποιείται η θυγατρική 

εταιρεία Technical Olympic USA, επηρέασε σηµαντικά τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη. 

 

Πιο συγκεκριµένα, η µειωµένη ζήτηση στην αγορά κατοικιών των ΗΠΑ επέδρασε αρνητικά στις 

δραστηριότητες της κοινοπραξίας Transeastern, στην οποία συµµετέχει η θυγατρική εταιρεία του 

Οµίλου, Technical Olympic USA. Ειδικότερα, η κοινοπραξία Transeastern δεν κατάφερε να υλοποιήσει 

τον ετήσιο στόχο κατασκευής 3.500 κατοικιών, µε αποτέλεσµα να µην είναι σε θέση να εξυπηρετήσει 

τα δάνειά της.  

 

Ο Όµιλος εκτιµώντας ως µηδενική την δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσης που είχε 

πραγµατοποιήσει η TOUSA στην Transeastern προχώρησε στην πλήρη αποµείωσή της, διαγράφοντας 

συνολικά  € 110,2 εκατ., ενώ προχώρησε και σε επιπρόσθετη πρόβλεψη ύψους € 251,7 εκατ. 

αναφορικά µε την πιθανότητα ζηµιάς που θα προκύψει από το διακανονισµό των δανείων της 

Transeastern καθώς επίσης και σε πρόβλεψη για την αποµείωση αξίας συµµετοχών συνολικού ποσού 

€ 10,18 εκατ. Αν δεν ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω διαγραφές και προβλέψεις τα αναπροσαρµοσµένα 

αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

του Οµίλου ανέρχονται σε κέρδη ύψους € 184,6 εκατ. έναντι των καταγεγραµµένων ζηµιών ύψους  

€187,5 εκατ. 

 

Σε ότι αφορά τις λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου, η πορεία ανάπτυξης στους κλάδους των 

κατασκευών και του τουρισµού υπήρξε σηµαντική. Πιο συγκεκριµένα, η θυγατρική κατασκευαστική 

εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ αντιµετωπίζοντας µε επιτυχία τις προκλήσεις της µετά-ολυµπιακής εποχής στον 

κλάδο των κατασκευών ολοκλήρωσε µια σειρά έργων εντός Ελλάδος, ενώ ταυτόχρονα επέκτεινε τις 

δραστηριότητές της και στο εξωτερικό. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων της ΜΟΧΛΟΣ στο τέλος 

του 2006 ανερχόταν σε € 230,7 εκατ. εκ των οποίων τα € 138,7 εκατ. στην Ελλάδα και τα € 92 εκατ. 

στη Ρουµανία.  

 

Τέλος, στον τοµέα του τουρισµού, η πορεία του Οµίλου παραµένει δυναµική µε το ξενοδοχειακό 

συγκρότηµα Πόρτο Καρράς να συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού του προγράµµατος ύψους € 

57,3 εκατ., το οποίο αναµένεται να δώσει ιδιαίτερη ώθηση στις λειτουργικές του δραστηριότητες. 

Η ∆ιοίκηση της Τεχνικής Ολυµπιακής αποτιµά θετικά την πορεία των δραστηριοτήτων του Οµίλου στο 

2006 και παραµένει προσηλωµένη στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασµού και στην 
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τρέχουσα χρήση. Κύριος άξονας των επενδυτικών µας  επιλογών είναι η ενίσχυση της παρουσίας του 

Οµίλου στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, πάντοτε υπό το πρίσµα της ουσιαστικής ανάπτυξης της 

Τεχνικής Ολυµπιακής. 
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2. Συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

 

Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

    
    
    
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000€) 2004 2005 2006 
    
Κύκλος Εργασιών 1.865.828 2.101.846 2.225.046

Μικτά Κέρδη 371.196 485.377 380.117

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 170.087 233.357 -187.549

Κέρδη προ φόρων και τόκων 151.861 209.863 -209.046

Κέρδη προ φόρων 154.990 293.233 -244.646

Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 64.673 144.982 -146.748

    
    
    
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%) 2004 2005 2006 
    

Μικτά Κέρδη 19,9% 23,1% 17,1%

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 9,1% 11,1% -8,4%

Κέρδη προ φόρων και τόκων 8,1% 10,0% -9,4%

Κέρδη προ φόρων 8,3% 14,0% -11,0%

Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας 3,5% 6,9% -6,6%

    
    
    
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%)   2005 2006 
    

Κύκλος Εργασιών   12,6% 5,9%

Μικτά Κέρδη   30,8% -21,7%

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων   37,2% -180,4%

Κέρδη προ φόρων και τόκων   38,2% -199,6%

Κέρδη προ φόρων   89,2% -183,4%

Κέρδη µετά από φόρους & δικαιώµατα µειοψηφίας   124,2% -201,2%
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Στοιχεία Ενοποιηµένου Ισολογισµού Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (σε 000€) 
    
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 502.472 664.446 629.817 

Αποθέµατα 963.002 1.494.280 1.685.353 

Απαιτήσεις από πελάτες 110.127 209.477 27.935 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 327.095 107.899 201.142 

Σύνολο Ενεργητικού 1.902.696 2.476.102 2.544.247
    
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 680.160 896.467 1.439.879 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 85.120 122.812 52.318 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 426.334 438.730 319.502 

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 1.191.614 1.458.009 1.811.699

Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 547.869 731.755 537.253 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 163.214 286.339 195.295 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 711.083 1.018.094 732.548

Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 1.902.697 2.476.103 2.544.247
    
    

Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) 
    
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 26,4% 26,8% 24,8% 

Αποθέµατα 50,6% 60,3% 66,2% 

Απαιτήσεις από πελάτες 5,8% 8,5% 1,1% 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 17,2% 4,4% 7,9% 

Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0%
    
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 35,7% 36,2% 56,6% 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4,5% 5,0% 2,1% 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 22,4% 17,7% 12,6% 

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 62,6% 58,9% 71,2%

Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 28,8% 29,6% 21,1% 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 8,6% 11,6% 7,7% 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 37,4% 41,1% 28,8%

Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0%
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3. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 

    
    
ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε 000€) 2004 2005 2006 
    

Κύκλος Εργασιών 5.117 1.639 1.327 

Μικτά Κέρδη 1.091 -14 608 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 747 -3.010 -2.329 

Κέρδη προ φόρων και τόκων 510 -3.341 -2.567 

Κέρδη προ φόρων -11.141 11.309 -7.436 

Κέρδη µετά από φόρους -12.068 3.039 -10.588 

    
    
    
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (%) 2004 2005 2006 
    

Μικτά Κέρδη 21,3% -0,9% 45,8% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 14,6% -183,6% -175,5% 

Κέρδη προ φόρων και τόκων 10,0% -203,8% -193,4% 

Κέρδη προ φόρων 
-

217,7% 
690,0% -560,4% 

Κέρδη µετά από φόρους 
-

235,8% 
185,4% -797,9% 

    
    
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ (%)   2005 2006 
    

Κύκλος Εργασιών   -68,0% -19,0% 

Μικτά Κέρδη   -101,3% 
-

4442,9% 

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων   -502,9% -22,6% 

Κέρδη προ φόρων και τόκων   -755,1% -23,2% 

Κέρδη προ φόρων   turnaround -165,8% 

Κέρδη µετά από φόρους   turnaround -448,4% 
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Στοιχεία  Ισολογισµού ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ (σε 000€) 
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 838.920 954.205 589.450 

Αποθέµατα 0 0 0

Απαιτήσεις από πελάτες 5.626 2.869 486

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 16.629 9.716 7.916 

Σύνολο Ενεργητικού 861.175 966.790 597.852
    
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 153.928 191.356 76.852 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 25.647 23.324 4.215 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 9.182 15.138 16.265 

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 188.757 229.818 97.332

Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 672.417 736.972 500.520 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας    

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 672.417 736.972 500.520

Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 861.174 966.790 597.852
    
    

Κατάσταση κοινού µεγέθους (%) 
    
 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 97,4% 98,7% 98,6% 

Αποθέµατα 0,0% 0,0% 0,0% 

Απαιτήσεις από πελάτες 0,7% 0,3% 0,1% 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1,9% 1,0% 1,3% 

Σύνολο Ενεργητικού 100,0% 100,0% 100,0%
    
    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 17,9% 19,8% 12,9% 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 3,0% 2,4% 0,7% 

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1,1% 1,6% 2,7% 

Σύνολο Υποχρεώσεων (α) 21,9% 23,8% 16,3%

Καθαρή θέση µετόχων εταιρείας 78,1% 76,2% 83,7% 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 0,0% 0,0% 0,0% 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 78,1% 76,2% 83,7%

Σύνολο Παθητικού (α) + (β) 100,0% 100,0% 100,0%
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4. Πληροφορίες για τη σύνταξη του εντύπου 

 

Υπεύθυνοι σύνταξης 

 

Στον Ετήσιο Απολογισµό και στο Ετήσιο ∆ελτίο της χρήσης 2006 περιέχονται πληροφορίες 

και οικονοµικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα στους επενδυτές και τους συµβούλους επί 

των επενδύσεων τους για την σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής 

κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής η «Εταιρία» ή «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.»). 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε την Απόφαση 

7/372/15.02.2006 του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία τροποποιεί την 

Απόφαση 5/204/14.11.2000. 

 

Υπεύθυνοι για την σύνταξη του Ετήσιου Απολογισµού και του Ετήσιου ∆ελτίου, καθώς και 

για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχουν είναι οι: 

 

 κ. Κωνσταντίνος Ριζόπουλος, Σύµβουλος, Μέλος ∆Σ και ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών, κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωµού 20-24, 174 56 Άλιµος, τηλ.: 210 99 

77 000, 

 κα. Άννα Κυπριανού, ∆ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών και Χρηµατιστηριακών 

Υποθέσεων κάτοικος Αθηνών, οδός Σολωµού 20-24, 174 56 Άλιµος, τηλ.: 210 99 

77 000 

 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινήσεις 

µπορούν να απευθύνονται: 

 

 Κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες, στα γραφεία της Εταιρίας Σολωµού 20-24, 

17456 Άλιµος Αττικής, τηλ. 210 9977000, υπεύθυνη κα. Άννα Κυπριανού, 

∆ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών και Χρηµατιστηριακών Υποθέσεων κάτοικος 

Αθηνών, οδός Σολωµού 20-24, 174 56 Άλιµος, τηλ.: 210 99 77 000 

 

 Στην εταιρική ιστοσελίδα www.techol.gr, όπου και έχουν αναρτηθεί το Ετήσιο 

∆ελτίο, οι ενδιάµεσες και ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρίας 

και των εταιριών του οµίλου, οι ανακοινώσεις και δελτία τύπου της εταιρίας 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές  

 

Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών 

χρήσεων 2003, 2004, 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής–Λογιστής κ. Νικόλαος 

Μουστάκης (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13971) της εταιρίας ERNST & YOUNG Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Α.Ε.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006 
 

   
 

 

11

Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2006 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής–Λογιστής κ. 

Γεώργιος Παρασκευόπουλος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 11851) της εταιρίας GRANT THORNTON Ορκωτοί 

Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.  

 

Το πιστοποιητικό ελέγχου της χρήσης 2006 περιλαµβάνεται στις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας και του Οµίλου που περιλαµβάνονται στο Ετήσιο ∆ελτίο της 

χρήσης 2006. 

 

Φορολογικός έλεγχος  

 

Η µητρική εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη 

χρήση 2005, µε φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε στον προσδιορισµό πάσης 

φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (Φόρος εισοδήµατος, Κ.Β.Σ, Φ.Π.Α, Τέλη 

Χαρτοσήµου, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, κλπ.), τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν 

οριστικά, ειλικρινή και ακριβή. Από τον παραπάνω φορολογικό έλεγχο, προέκυψαν 

πρόσθετοι φόροι ύψους  € 184.297 για την χρήση του 2004 και € 869.083 για την χρήση 

του 2005, καθώς και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων ποσού € 3.200 

χιλ. 
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5. Πληροφορίες για την δραστηριότητα της Εταιρείας 

 

Γενικές Πληροφορίες 

 

Η Εταιρεία συστάθηκε 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 (Φ.Ε.Κ. 

1031/22.12.1967 µε την επωνυµία «Ανώνυµη Τεχνική Εταιρία ΠΕΛΟΨ». Το 1980 

µετονοµάσθηκε σε «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (Φ.Ε.Κ. 

353/1.3.1980) ενώ, το 1981 µετονοµάσθηκε σε «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ» (Φ.Ε.Κ. 3325/12.8.1981,  επωνυµία που διατηρεί µέχρι σήµερα.  

 

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στο ∆ήµο 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 ορίστηκε σε 70 χρόνια, δηλαδή µέχρι την 

22.12.2037. 

 

Σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι: 

 

 Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων ∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών, 

ιδιωτικών και γενικά νοµικών προσώπων ∆ηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και 

φυσικών προσώπων ή οργανισµών ή συνεταιρισµών πάσης φύσεως στο εσωτερικό 

και εξωτερικό. 

 Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδοµών προς µεταπώληση, σε ιδιόκτητα 

οικόπεδα της Εταιρείας ή και σε ανήκοντα σε τρίτους µε αντιπαροχή. 

 Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσεως µελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 

 Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως οικοδοµικών, οδοποιητικών και γενικά 

αδρανών υλικών. 

 Η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο σε Εταιρίες ή 

επιχειρήσεις υφιστάµενες ή µελλοντικά ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, 

που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 

 Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η Εταιρεία µπορεί να τις εκτελεί είτε για 

λογαριασµό της είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε 

συνεταιριστικά είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

(Κοινοπραξία). 

 Η συγχώνευση µε άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων 

ατοµικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου εις υφιστάµενη ή συνιστώµενη εταιρία. 

 Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων 

υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει  η 

Εταιρία ή συνεργάζεται µαζί τους µε οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης 

φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εµπράγµατες. 
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Ο σκοπός της Εταιρείας τροποποιήθηκε (διευρύνθηκε) τον Αύγουστο 2000 (Φ.Ε.Κ. 

16/8/2000/7706) και έτσι, πέραν των ανωτέρω συµπεριελήφθησαν και τα εξής: 

 

 Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως υλικών λατοµείου και γενικά αδρανών και 

οικοδοµικών υλικών, µε την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατοµικών 

εκµεταλλεύσεων, βιοµηχανικής παραγωγής και πώλησης σκυροδεµάτων, τσιµέντου 

και ασφάλτου. 

 Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων (real 

estate) δηλαδή η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση πάσης 

φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 Η εγκατάσταση και λειτουργία σταθµών παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ή 

άλλης µορφής ενέργειας, από την εκµετάλλευση ήπιων και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. 

 Η άσκηση Κτηµατικών, ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων, ειδικότερα 

δε η αγορά, ανέγερση, µίσθωση, εκµίσθωση, υποµίσθωση και εκµετάλλευση 

Ξενοδοχείων, Τουριστικών Εγκαταστάσεων, Κέντρων Παραθερισµού, Τουριστικών 

πλοίων και ακινήτων εν γένει, καθώς και η άσκηση δραστηριοτήτων αναφορικά µε 

την κατασκευή, λειτουργία έλεγχο διαχείριση και εκµετάλλευση Καζίνο. 

 Η κατασκευή, διαχείριση και εκµετάλλευση τουριστικών µαρίνων. 

 Η άσκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων 

 Η γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση εκτάσεων ως και η βιοµηχανική 

παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην αλλοδαπή. 

 Η απόκτηση συµµετοχών (µετοχών, εταιρικών µεριδίων) σε άλλες εταιρίες 

συναφούς ή µη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιριών που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς 

καθώς και η συµµετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο σε 

εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάµενες ή µελλοντικά ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή 

αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό. 

 Η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που µπορεί να συµβάλει στην πραγµατοποίηση 

των ανωτέρων σκοπών. 

 

Όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες η εταιρία µπορεί να τις εκτελεί είτε για λογαριασµό της, 

είτε για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιριστικά, είτε σε 

σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (εν κοινοπραξία). 
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Σύντοµο Ιστορικό 

 

1965 Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1965 από τον Κωνσταντίνο Στέγγο ως Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης και απέκτησε τη σηµερινή νοµική της µορφή το 

1967 και την τωρινή επωνυµία της το 1981.  

 

Οι αρχικές δραστηριότητες της Εταιρείας κατά 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. 

 

1971 Η Εταιρεία εισέρχεται δυναµικά στο χώρο των µεγάλων έργων 

αναλαµβάνοντας την κατασκευή 5 στρατιωτικών αεροδροµίων 

συνολικού προϋπολογισµού εκείνης της εποχής περίπου ∆ρχ. 1 δισ.  

 

Το διάστηµα 1971-1975 πραγµατοποιούνται σηµαντικές επενδύσεις σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό. 

 

1974 Η έδρα της Εταιρείας µεταφέρεται από την Πάτρα στην Αθήνα, καθώς οι 

δραστηριότητές της επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. 

 

1980 Τη δεκαετία του 1980 η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή κάθε 

είδους και µορφής έργων (αρδευτικά, υδραυλικά, αποχετευτικά, 

λιµενικά, οδοποιίας, κτιριακά, ηλεκτροµηχανολογικά κλπ.). 

 

1991 Στη διάρκεια των ετών 1991-1993 η Εταιρεία προχωρά σε πλήρη 

εκσυγχρονισµό και αντικατάσταση του µηχανολογικού της εξοπλισµού, 

επενδύοντας πάνω από ∆ρχ.1.200 εκατ. 

 

1994 H Εταιρεία εισάγεται στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών 

Αθηνών αντλώντας κεφάλαια ύψους ∆ρχ. 2.250 εκατ. τα οποία διέθεσε 

τα έτη 1994-1996 για την χρηµατοδότηση επενδύσεων σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία (κυρίως µηχανολογικού εξοπλισµού) καθώς και για 

αύξηση των κεφαλαίων κινήσεως. Το ίδιο έτος ολοκληρώνονται τα 

καινούργια κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, συνολικού εµβαδού 2.000 

τ.µ. στον Άλιµο Αττικής. 

 

1995 Η Εταιρεία λαµβάνει το Πιστοποιητικό Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001. 

 

1996 Το 1996 η Εταιρεία ιδρύει στη Γερµανία, θυγατρική εταιρεία, της οποίας 

κατείχε το 80% µε την επωνυµία «TECHNICAL OLYMPIC DEUTSCHLAND 

GmbH», µε έδρα το Βερολίνο και η οποία κατά τις χρήσεις 1996-1997 
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πραγµατοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ∆ρχ. 5.736 εκατ., 

κατασκευάζοντας 4 ξενοδοχεία στην πρώην Ανατολική Γερµανία.  Η 

εταιρεία αυτή πουλήθηκε το 1998 σε Αγγλική εταιρεία. 

 

Παράλληλα, η Εταιρεία ιδρύει την ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε., της οποίας το 

αντικείµενο δραστηριοτήτων είναι η κατασκευή και διαχείριση 

τουριστικών µαρίνων καθώς και των αντιστοίχων χερσαίων εκτάσεών 

τους.  

 

1997 Η Εταιρεία ιδρύει στην Αγγλία την κατά 100% θυγατρική εταιρία µε την 

επωνυµία «TECHNICAL OLYMPIC (UΚ) Ltd» µε έδρα το Λονδίνο, η οποία 

δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ακινήτων (real estate 

development) και project management και εξειδικευµένων 

συµβουλευτικών υπηρεσιών (consulting services) στον χώρο των 

αναπτυξιακών και λοιπών οικιστικών έργων. Οι δραστηριότητες της 

ανωτέρω εταιρείας διακόπηκαν το 2006, λόγω έλλειψης αντικειµένου. 

 

1998 Από το 1998 η Εταιρεία δραστηριοποιείται και στον χώρο των έργων 

παραγωγής ενέργειας, συµµετέχοντας κατά 75% στην ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ 

ΑΒΕΤΕ, η οποία στο τέλος του 2000 έθεσε σε λειτουργία το πρώτο 

αιολικό της πάρκο, δυναµικότητας 5ΜW στο Νοµό Ευβοίας. 

 

1999 Το 1999, η Εταιρεία εξαγοράζει ποσοστό 66,78% της τεχνικής εταιρείας 

“ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.” εργοληπτικής επιχείρησης Η΄Τάξης.  

 

Επίσης το 1999 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ίδρυσε την εταιρεία 

TECHNICAL OLYMPIC USA (θυγατρική της TECHNICAL OLYMPIC (UK) 

Ltd), η οποία είναι εταιρία συµµετοχών (Holding) µε δραστηριότητα στις 

ΗΠΑ, µέσω της οποίας εξαγόρασε το 80% της NEWMARK HOMES CORP., 

αµερικανικής εταιρία ανάπτυξης ακινήτων, εισηγµένης στο 

Χρηµατιστήριο NASDAQ των ΗΠΑ. 

 

Την ίδια χρονιά ο Όµιλος εξαγοράζει κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού 

διαγωνισµού το σύνολο των µετοχών της εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

(ΠΡΩΗΝ ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ Α.Ε.). Επιπρόσθετα, ιδρύεται η εταιρεία ΣΤΡΟΦΥΛΙ 

Α.Ε., η οποία στο πλαίσιο του σκοπού της προέβη στην αγορά οικοπέδου 

επιφάνειας 2.000 τ.µ. στην περιοχή “Στροφύλι” Κηφισιάς. 

 

2000 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. µέσω της TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. 

εξαγοράζει το 100% της εξειδικευµένης στις οικιστικές αναπτύξεις 

αµερικανικής εταιρείας ENGLE HOMES Inc., της οποίας οι µετοχές ήταν 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης. 
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Επίσης, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ εξαγοράζει το 50% της εταιρείας 

ALVITERRA HELLAS η οποία ασχολείται µε την µελέτη, κατασκευή και 

εµπορία συστηµάτων Οπλισµένης γης, καθώς και µε την εµπορία και 

παραγωγή των υλικών που αφορούν την παραπάνω τεχνογνωσία.  

 

Τέλος, ιδρύεται η εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Ν.Ε. µε σκοπό την 

εκµετάλλευση και διαχείριση ιδιόκτητων ελληνικών εµπορικών πλοίων 

και πλωτών µέσων κατασκευής σηµαντικών λιµενικών έργων. 

 

2001 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε., ιδρύει τις εταιρείες ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΒΙΛΛΑΤΖ 

ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. , ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και αποκτά, κατά ποσοστό 90%, την εταιρεία ΚΤΗΜΑ 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. (πρώην θυγατρική της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.) 

 

Επίσης η Εταιρεία αυξάνει το ποσοστό συµµετοχής της στην ΜΕΛΤΕΜΙ 

ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ από 55% σε 75%. Τέλος η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ µέσω 

της θυγατρικής της ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ίδρυσε τη ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

Α.Ε. 

 

2002 

 

Το 2002 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. προέβη στην απόσχιση του 

κατασκευαστικού της κλάδου (Η' τάξης κατά την διαβάθµιση ΜΕΕΠ του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε), µε ηµεροµηνία πιστοποίησης της λογιστικής του αξίας την 

31/1/2002, και εν συνεχεία εισφορά του στον κατασκευαστικό Όµιλο 

(σχήµα) της ΜΟΧΛΟΣ για την απόκτηση πτυχίου νέας ανώτατης 7ης 

τάξης εργοληπτικού πτυχίου του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Επιπρόσθετα, ίδρυσε τις 

εταιρείες PORTO CARRAS CAMPUS HOSPITALITY STUDIES Α.Ε. και 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. και εξαγόρασε, µέσω 

της θυγατρικής της ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., την άδεια 

εκµετάλλευσης του καζίνο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  

 

Τέλος, το 2002 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έλαβε το Πιστοποιητικό 

Ποιότητας ISO 9001:1994 από την Bureau Veritas Quality International 

(B.V.Q.I.) 

 

2003 Η Εταιρεία προβαίνει σε αναδιάρθρωση των συµµετοχών της στο 

εξωτερικό (Αγγλία και Αµερική) µε σκοπό τη µεγαλύτερη απλότητα και 

διαφάνεια και τον καλύτερο συντονισµό και διεύθυνση των 

δραστηριοτήτων του Οµίλου εκτός Ελλάδος. Συνεπεία της 

αναδιοργάνωσης αυτής, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ συµµετέχει πλέον 

άµεσα στη TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. (TOUSA) ενώ ιδρύθηκε µία 
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νέα εταιρία, η TECHNICAL OLYMPIC SERVICES Inc. (TOSI) η οποία είναι 

100% θυγατρική της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και έχει ως σκοπό την 

παροχή υπηρεσιών διοίκησης και συντονισµού των δραστηριοτήτων των 

εταιρειών του Οµίλου στις ΗΠΑ. 

Την ίδια χρονιά, η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ µείωσε το ποσοστό της στην 

αµερικάνικη εταιρεία του οµίλου «TECHNICAL OLYMPIC USA Inc.» 

(TOUSA) και εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο NASDAQ της Νέας Υόρκης 

(εισηγµένης πλέον στο NYSE) στο 73,95% µέσω της πώλησης 

3.175.000 µετοχών  (2.500.000 secondary offering + 675.000 

εξάσκηση δικαιώµατος προαίρεσης). Σηµειώνεται ότι η τιµή πώλησης 

καθορίσθηκε από την οµάδα των κυρίων αναδόχων σε 26 $ ανά µετοχή 

και ότι παράλληλα η TOUSA προέβη σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

µε την έκδοση 2.000.000 µετοχών. 

 

2004 Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. προχώρησε σε µεταφορά της 

διαπραγµάτευσης της κοινής µετοχής της θυγατρικής εταιρίας 

TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) από το χρηµατιστήριο NASDAQ στο 

χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης NYSE, όπου διαπραγµατεύεται από την 

Τρίτη 9 Νοεµβρίου 2004, µε το σύµβολο «ΤΟΑ» 

  

Την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται η συγχώνευση της θυγατρικής ΣΙΘΩΝΙΑ 

ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. µέσω απορρόφησης από την εταιρεία 

ΕΝΕΡΓΟΣ HOLDING Α.Ε.Μ.Ε.Ε.Τ., που µετονοµάστηκε πλέον σε ΚΑΖΙΝΟ 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

 

2005 

 

Στον τοµέα του HOMEBUILDING η θυγατρική εταιρεία TOUSA, ολοκληρώνει την 

εξαγορά, µέσω µιας Κοινοπραξίας που ηγείται η ίδια, των περιουσιακών στοιχείων 

και των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων κατασκευής σπιτιών της εταιρείας 

Transeastern Properties Inc., η οποία εδρεύει στο Coral Springs της Florida. 

 

Επιπρόσθετα, στον τοµέα του Τουρισµού η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ κατέβαλε το 

ποσό  των 16.610.000 ευρώ σε αυξήσεις µετοχικών κεφαλαίων των θυγατρικών 

της εταιρειών του Ξενοδοχειακού Συγκροτήµατος του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, στο 

πλαίσιο υλοποίησης και εφαρµογής αναπτυξιακών  επενδυτικών προγραµµάτων για 

την περαιτέρω βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό χώρων και εγκαταστάσεων 

εκµεταλλευτικών µονάδων του συγκροτήµατος.    
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Εξελίξεις στη χρήση 2006 

 

Στην διάρκεια του 2006 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ υλοποιεί σηµαντικά έργα στα Βαλκάνια.  

 

Ειδικότερα στην Ρουµανία  η θυγατρική της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ,ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ 

πραγµατοποιεί:  

 

- Έργα οδοποιίας αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Iacobeni - Sadova (28 χλµ.) 

στην επαρχία Suceava, συµβατικής αξίας 49.000.000 ευρώ. Το έργο 

συγχρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (E.I.B.).  

 

- Έργα οδοποιίας αναβάθµισης του οδικού τµήµατος Maglavit - Bucura (45 χλµ.) 

στην περιοχή Calafat, συµβατικής αξίας 24.000.000 ευρώ. Το έργο 

συγχρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (E.I.B.).  

 

- Κατασκευή δύο νέων κρηπιδότοιχων στο λιµένα της Constantza, συµβατικής αξίας 

18.000.000 ευρώ. Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό του 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (E.B.R.D.).  

 

- Κατασκευή της – Ά φάσης του οικιστικού έργου Green Lake, δοµηµένης 

επιφάνειας 35.000 m2, συµβατικής αξίας 28.000.000 ευρώ. Το έργο ανατέθηκε 

από την εταιρεία Green Lake Development . Η φάση αυτή περιλαµβάνει την 

κατασκευή 39 πολυτελών κατοικιών (βίλες) και 119 διαµερισµάτων, τα αναγκαία 

έργα υποδοµής και πρασίνου καθώς και την κατασκευή κτιρίων υποστηρικτικών 

λειτουργιών (νηπιαγωγείο, εστιατόριο, γυµναστήριο κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι το 

συνολικό κόστος του συγκεκριµένου έργου έχει προϋπολογιστεί σε 110.000.000 

ευρώ (621 κατοικίες µε συνολική δοµηµένη επιφάνεια 138.000 m2) και η εταιρεία 

Μοχλός διεκδικεί µε ιδιαίτερα αυξηµένες πιθανότητες την ανάληψη και της 

υπόλοιπης κατασκευής.  

 

H ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, ως η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευαστική δραστηριότητα του 

οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, συµµετέχει ανελλιπώς σε όλους τους σηµαντικούς 

διαγωνισµούς έργων υποδοµής που διεξάγονται στη Ρουµανία και, ως αποτέλεσµα αυτού, 

έχει ήδη προεπιλεγεί για να υποβάλλει οικονοµικές προσφορές για ακόµα 7 έργα 

ανακατασκευής οδών στη Ρουµανία, συνολικού προϋπολογισµού περίπου 250.000.000 

ευρώ.  

 

Πέρα από το αµιγώς κατασκευαστικό αντικείµενο, ο όµιλος, µέσω τοπικής θυγατρικής 

εταιρείας, ασκεί σηµαντική δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων (real estate), οικιστικής 

φύσης, στην περιοχή του Βουκουρεστίου. Συγκεκριµένα, έχει ήδη αναπτύξει το έργο Lake 
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View Condominium (έχοντας ήδη πωλήσει το σύνολο των 95 κατοικιών του έργου, 

επενδυτικής αξίας 22.000.000 ευρώ και συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 30.000 m2). 

 

Την παρούσα περίοδο εξετάζεται επίσης η επέκταση της δραστηριότητας ανάπτυξης 

ακινήτων οικιστικής φύσης και σε άλλες µεγάλες πόλεις της Ρουµανίας εκτός του 

Βουκουρεστίου (όπως στη Constantza, στο Brasov, κ.λπ.), καθώς και η επέκταση του 

οµίλου σε άλλους τοµείς ανάπτυξης ακινήτων εκτός του οικιστικού.  

 

Παράλληλα, ο όµιλος έχει πρόσφατα συµµετάσχει -µε τη συνεργασία και τοπικών 

εταιρειών- σε διαγωνισµούς προεπιλογής στο Κατάρ για την κατασκευή έργων υποδοµής 

προϋπολογιζόµενης αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ και στο Κουβέιτ για την κατασκευή 

κατοικιών δοµηµένης επιφάνειας περίπου 100.000 m2, προϋπολογιζόµενης αξίας άνω των 

120.000.000 ευρώ. Επιπλέον, ήδη εξετάζεται η µελλοντική του επέκταση στα Ηνωµένα 

Αραβικά Εµιράτα και στη Λιβύη. 
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Αντικείµενο Εργασιών 

 

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 Εταιρία δραστηριοποιείται 

στα εξής:  

 

 Στον κλάδο των κατασκευών, συµµετέχοντας στην ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. η οποία µε την 

απόκτηση πτυχίου της νέας ανώτατης 7ης τάξης εργοληπτικού πτυχίου, 

εξασφαλίζει την πρόσβαση της Εταιρίας στα µεγάλα τεχνικά έργα αλλά και στα 

µικρότερα µέσω της εταιρίας του Οµίλου ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ που έχει αποκτήσει 

εργοληπτικό πτυχίο της νέας 4ης τάξης.  

 

 Στον κλάδο κατασκευής κατοικιών (homebuilding) και του τοµέα των 

επενδύσεων ακινήτων, µέσω της συµµετοχής της στις εταιρίες TECHNICAL 

OLYMPIC USA Inc., η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο NYSE της Νέας 

Υόρκης, ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., EUROROM CONSTRUCTII SRL 

και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουµανία  

 

 Στον κλάδο του τουρισµού µέσω της συµµετοχής της στις εταιρίες ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

Α.Ε., ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. , και  

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

 

 Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες και ήπιες πηγές µέσω 

της συµµετοχής της στην  εταιρία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

 

 Στη διαχείριση, εκµετάλλευση και έµµεσα στην κατασκευή µαρίνων µέσω 

της LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING A.Ε. και της ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.  

 

 Στον βιοµηχανικό τοµέα µέσω της συµµετοχής της στην εταιρία ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ως και µέσω του ΜΟΧΛΟΥ ο οποίος διαθέτει τρεις µονάδες 

παραγωγής και διάθεσης ετοίµου σκυροδέµατος στην περιοχή Πατρών και 

Ηγουµενίτσας. 
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. αποτελεί τον νευραλγικό κόµβο του Οµίλου καθώς 

παρακολουθεί και συντονίζει όλες τις εταιρίες, καθορίζει και επιβλέπει τους στόχους και τα 

έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν, εξασφαλίζει την οργανική και λειτουργική 

συνέργια των διαφόρων κλάδων. Στόχος της είναι η βέλτιστη εκµετάλλευση των 

δραστηριοτήτων και των απασχολούµενων κεφαλαίων του Οµίλου και η χρηµατοδότηση 

(ή οικονοµική διαχείριση) σε κεντρικό επίπεδο.  

 

Για το λόγο αυτό η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. έχει συγκεντρώσει το Λειτουργικό κέντρο 

που συντονίζει τις δραστηριότητες του Οµίλου και το ∆ιοικητικό κέντρο µε τις επιτελικές 

∆ιευθύνσεις όπως του Οικονοµικού, Χρηµατιστηριακού τοµέα, του Marketing, των 

Προµηθειών κ.α. 
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Μετοχικό Κεφάλαιο – Μέτοχοι 

 

Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου 

Το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανέρχεται € 

132.500.000 (εκατόν τριάντα δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ) και διαιρείται 

σε 132.500.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές µε δικαίωµα ψήφου, ονοµαστικής αξίας € 1 

(ενός Ευρώ) η καθεµία. Η εξέλιξη του µετοχικού κεφαλαίου από τη σύσταση της Εταιρείας 

µέχρι σήµερα απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Τρόπος Αύξησης Ηµεροµηνία 
Γενικής 

Συνέλευσης 

Αριθµός & Ηµ/νία 
Φ.Ε.Κ. 

Μετρητά 
Κεφαλαιοποίηση 
Αποθεµατικών 

Μετοχικό  
Κεφάλαιο 

Ονοµαστική 
Αξία 

Μετοχής 

Αριθµός 
Μετοχών 

Συνολικός 
Αριθµός 
Μετοχών 

Ι∆ΡΥΣΗ 1031/22.12.1967 15.553,93 15.553,93 2,93 5.300 5.300

30.06.1974 1464/12.06.1975 35.527,51 51.081,44 2,93 12.106 1.406

23.06.1977 3495/12.12.1947 11.134,26 62.215,70 2,93 3.794 21.200

30.06.1977 2904/10.10.1978 25.825,39 88.041,09 2,93 8.800 30.000

15.03.1978 834/10.04.1979 17.608,22 105.649,30 2,93 6.000 36.000

27.09.1980 3999/31.12.1980 41.085,84 146.735,14 2,93 14.000 50.000

19.04.1983 941/11.05.1983 2.823,18 149.558,33 2,93 962 50.962

23.02.1984 1010/04.05.1984 58.694,06 208.252,38 2,93 20.000 70.962

30.06.1985 3598/26.11.1985 85.217,90 293.470,29 2,93 29.038 100.000

30.06.1989 4049/28.11.1989 8.108,58 301.578,87 2,93 2.763 102.763

31.12.1992 468/11.02.1993 1.173.881,14 15.542,19 1.491.002,20 2,93 405.296 508.059

22.12.1993 938/17.03.1994 1.491.002,20 0,73 1.524.177 2.032.236

- - 1.443.700,66 2.934.702,86 0,73 1.967.764 4.000.000

- - 234.776,23 3.169.479,09 0,73 320.000 4.320.000

- - 865.737,34 4.035.216,43 0,73 1.180.000 5.500.000

27.06.1997 5385/23.07.1997 74.009,54 4.109.225,97 0,73 100.875 5.600.875

  733.033,75 4.842.259,72 0,73 999.125 6.600.000

10.03.1999 1673/26.03.1999 2.421.129,86 7.263.389,58 0,73 3.300.000 9.900.000

02.04.1999 2187/26.04.1999 14.416.661,78 21.680.051,36 0,73 19.649.910 29.549.910

12.10.1999 8413/20.10.1999 21.680.051,36 0,29 73.874.775 73.874.775

21.10.1999 8829/03.11.1999 32.520.077,18 4.493.928,69 58.694.057,23 0,29 126.125.225 200.000.000

28.07.2000 7706/16.8.2000 58.694.057,23 0,94 62.500.000 62.500.000

28.07.2000 7706/16.8.2000 58.694.057,23 117.388.114,45 0,94 62.500.000 125.000.000

29.01.2001 1017/14.02.2001 7.611.885,55 125.000.000,00 1,00 - 125.000.000

2.08.2002 13003/31.12.02 7.500.000 132.500.000,00 1,00 7.500.000 132.500.000
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Μετοχική σύνθεση 

Με βάση το µετοχολόγιο της 31/12/2006,οι δικαιούχοι µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου 
άνω του 1% είναι οι ακόλουθοι: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

Μέτοχοι 
Αριθµός 

Μετοχών 
% 

∆ικαιώµατα 

Ψήφου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 44.676.791 33,72% 44.676.791 

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND- EUROPEAN 

EQUITY ALPHA 
6.096.370 4,60% 6.096.370 

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND - EURO 

EQUITY FUND 
4.607.565 3,48% 4.607.565 

JP MORGAN SUISSE 4.466.422 3,37% 4.466.422 

EOC EQUITY LTD 4.055.561        3,06% 4.055.561 

OPPENHEIMER QUEST GLOBAL VALUE FUND INC. 3.229.700 2,44% 3.229.700 

ΣΤΈΓΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΉ 2.983.370 2,25% 2.983.370 

ΣΤΈΓΓΟΥ ΜΑΡΙΆΝΑ 2.977.136 2,25% 2.977.136 

ΣΤΈΓΓΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ 2.942.636 2,22% 2.942.636 

FORTIS BANQUE (SUISSE) S.A. 2.790.280 2,10% 2.790.280 

SCION QUALIFIED FUNDS LLC 1.204.450 0,91% 1.204.450 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ (< 1%) 52.469.719 39,60% 52.469.719 

ΣΥΝΟΛΟ 132.500.000 100,00% 132.500.000
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∆ικαιώµατα µετόχων 

Κάθε κοινή ονοµαστική µετοχή της Εταιρείας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το οποίο 

δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές που προβλέπει ο Νόµος. Η 

κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή από τον κύριο 

αυτής του Καταστατικού της Εταιρείας και των νοµίµων αποφάσεων των Γενικών 

Συνελεύσεων των µέτοχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι. 

 

Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων 

µετοχών. 

 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης 

είναι ο τίτλος των δέκα µετοχών. 

 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι 

µέτοχοι συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και 

τις διατάξεις του Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτή, σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του 

µέτοχου.  

 

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας µόνο 

µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρείας, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 

κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 

2190/1920. 

 

Οι δανειστές του µέτοχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να 

προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των 

βιβλίων της Εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να 

αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή διαχείρισή της.   

 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη κατοικία την έδρα 

της Εταιρείας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρείας αφ΄ ενός και των µέτοχων ή οποιουδήποτε τρίτου 

αφ΄ ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των Τακτικών ∆ικαστηρίων, η δε 

Εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των ∆ικαστηρίων της έδρας της. 

 

Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα 

ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρεία εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη 
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µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον 

καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους. 

 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 

είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξούσιου. Για να µετάσχει  µέτοχος στη Γενική 

Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει στην Εταιρία σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό 

Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) για το πλήθος των άυλων ονοµαστικών µετοχών που κατέχει, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε 

αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίου Αξιών, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την 

ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια 

προθεσµία, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών 

και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδο του 

στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συµµορφώνονται µε τα παραπάνω θα µετέχουν 

στη Γενική Συνέλευση µόνο µε την άδειά της.   

 

Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου: 

 

 Έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον 

έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/1920 και  

 Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή µέσα σε χρονικό 

διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης της 

αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση τους, οι αιτούντες 

µέτοχοι οφείλουν να αναγράφουν τα θέµατα, για τα οποία καλείται να αποφασίσει η 

Γενική Συνέλευση. 

 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρείας. 

 

Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο από την Εταιρεία 

µητρώο µετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 

 

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους µετόχους εντός δύο (2) µηνών από την 

ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε 

ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. 

 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν 

απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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Υποχρεώσεις µετόχων 

 

(∆ιατάξεις άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και του Π.∆. 82/96 περί ονοµαστικοποίησης των 

µετοχών εταιρειών που συµµετέχουν  σε προµήθειες και έργα του ∆ηµοσίου Τοµέα). 

 

Η Εταιρία τηρεί τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και του Π.∆. 82/96 περί 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών εταιρειών που συµµετέχουν  σε προµήθειες και έργα του 

∆ηµοσίου Τοµέα. 

 

Η Εταιρεία συµµετέχει κατά περίπτωση, είτε αυτοτελώς, είτε ως µέλος ένωσης 

προµηθευτών ή κοινοπραξίας, στις διαδικασίες ανάληψης προµηθειών (αγαθών ή / και 

υπηρεσιών) ή έργων του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα  9 παρ. 

1 του Ν. 1232/82 και 1 παρ. 6 του Ν. 1256/82 ύψους µεγαλύτερου του ενός 

δισεκατοµµυρίου (1.000.000.000) δραχµών και για το λόγο αυτό υπάγεται στις διατάξεις 

του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.∆. 82/96 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, και υποχρεούται σε ονοµαστικοποίηση των µετοχών της µέχρι 

φυσικού προσώπου. 

 

Σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις, εφόσον µέτοχος της Εταιρείας είναι Ελληνική 

ανώνυµη εταιρία, τότε οι µετοχές της εταιρείας αυτής θα πρέπει να είναι ονοµαστικές 

κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή Ε.Π.Ε. ή οποιασδήποτε άλλης 

µορφής νοµικού προσώπου, πλην ανωνύµου εταιρείας. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί 

επιπλέον ειδικό µετοχολόγιο για τους µετόχους της που είναι ανώνυµες εταιρείες στο 

οποίο καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν τους µετόχους κάθε ανωνύµου εταιρείας 

που είναι µέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ. µέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου. Για τους µετόχους αυτούς ισχύουν τα προβλεπόµενα από τις ως 

άνω διατάξεις, σε περίπτωση δε κατά την οποία Ελληνική ανώνυµη εταιρία – µέτοχος 

στην Εταιρεία δεν ονοµαστικοποιήσει τις µετοχές της και δεν παράσχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες  για την µέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισµό µετόχου (ή µετόχων της) 

κατά την έννοια του Π.∆. 82/96, τότε στερείται, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆. 82/96 

το δικαίωµα παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, 

καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωµάτων που απορρέουν από την µετοχική 

ιδιότητα, συµπεριλαµβανοµένου και του δικαιώµατος απόληψης µερίσµατος. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του Π.∆. 82/96, οι εταιρείες των οποίων οι 

µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών πρέπει να ανακοινώνουν στο ∆.Σ. 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών την πρόθεση να συµµετέχουν, είτε οι ίδιες, είτε ως µέλη 

κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών που εµπίπτουν στις 

διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2328/95, τουλάχιστον δέκα εργάσιµες ηµέρες  πριν από 

την υποβολή της πρώτης προσφοράς που εµπίπτει στις ως άνω διατάξεις και να την 

γνωστοποιούν µέσω του τύπου, µέσα στην προθεσµία, µε δηµοσίευση σε τρεις 

τουλάχιστον ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν 
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ευρεία κυκλοφορία. Με τις δηµοσιεύσεις αυτές ανακοινώνονται και οι προβλεπόµενες 

κυρώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω για τους µετόχους των εταιριών αυτών που είναι 

ανώνυµες εταιρείες και δεν έχουν προβεί στην µέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια 

του Π.∆. 82/96, ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους. Σύµφωνα πάλι µε το άρθρο 1 παρ. 

5 του Π.∆. 82/96, οι κυρώσεις αυτές αποτελούν επίσης περιεχόµενο κάθε ενηµερωτικού 

δελτίου που δηµοσιεύεται από τις εταιρείες αυτές σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 

348/1985. 

 

Τονίζεται δε προς τις εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω 

ονοµαστικοποίησης περαιτέρω µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις µετοχές που 

κατέχονται από Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.), 

Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του Ν. 1969/1961, τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία, 

ασφαλιστικές εταιρείες, χρηµατιστηριακές εταιρείες και µέχρι ποσοστού 5% για τον 

καθένα από αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, ο προσδιορισµός του ποσοστού µέχρι 5% δεν 

ισχύει για τις τράπεζες εφόσον έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους περισσότερες 

µετοχές είτε λόγω αναδοχής εκδόσεως νέων µετοχών είτε λόγω αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 

Σηµειώνεται ότι η Εταιρεία, έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για ονοµαστικοποίηση 

των µετοχών της µέχρι φυσικού προσώπου  (κατά ρητή επιταγή του άρθρου 1 παρ. 2 του 

Π.∆. 82/1996) δεδοµένου ότι έχει προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

 

 Έχει υποβάλλει Πιστοποιητικό της Αρχής ότι µε βάση το ισχύον καταστατικό της οι 

µετοχές της είναι ονοµαστικές και απόδειξη ότι έστειλε πρόσκληση στους µετόχους 

της για ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου κάνοντας υπόµνηση σε 

αυτούς ότι αν δεν το κάνουν δεν µπορούν να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους, 

δηλαδή να µετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και να εισπράττουν µερίσµατα. 

 Τηρεί αναλυτική κατάσταση των µετόχων της. 

 

 

Φορολογία µερισµάτων 

 

Σύµφωνα µε τον Ν.3296/2004 ο συντελεστής φόρου επί των φορολογητέων κερδών 

ανέρχεται για τη χρήση 2006 σε 29%. 

 

Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και 

εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των 

µερισµάτων που εισπράττει. Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα 

λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 

της Εταιρίας. 

 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία 

πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το 
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µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την 

επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται στα 

κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της 

µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των 

εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από 

τη λήψη τους χρήση. 

 

∆ιοίκηση Εταιρείας 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας ασκείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη. Το παρόν διοικητικό συµβούλιο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων της 29/06/2006, και έχει συγκροτηθεί σε σώµα κατά την συνεδρίαση του 

την  29/06/2006 και η σύνθεση του είναι η ακόλουθη: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

Κωνσταντίνος Στέγγος Πρόεδρος ∆.Σ. 

Ανδρέας Στέγγος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 

Γεώργιος Στέγγος ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ζωή, συζ. Κων/νου Στέγγου Εκτελεστικό µέλος 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος Εκτελεστικό µέλος 

Νικόλαος Σταθάκης Εκτελεστικό µέλος 

Μαρία Σβώλη Εκτελεστικό µέλος 

Ηλίας Κουκούτσης Εκτελεστικό µέλος 

Μαριάννα Στέγγου Μη εκτελεστικό µέλος 

Στυλιανή Στέγγου Μη εκτελεστικό µέλος 

Αθανάσιος Κλαπαδάκης Ανεξάρτητο µέλος 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου Ανεξάρτητο µέλος 

 

Η θητεία του ανωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 29/06/2009. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006 
 

   
 

 

29

 

∆ιεύθυνση Εταιρείας 

Η διεύθυνση της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ασκείται από επιτελείο ∆ιευθυντικών στελεχών το 
οποίο απαρτίζεται από τους εξής: 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ, διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1960). 
Ιδρυτής, Πρόεδρος ∆.Σ., µε πολύ µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή κάθε είδους και 
µορφής δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων καθώς και στην διοίκηση 
επιχειρήσεων. 

 

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ, διπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός (BSc City University 
1984 - Ε.Μ.Π. 1987). Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γενικός Τεχνικός ∆ιευθυντής 
της Εταιρίας. 

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1996), ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της Εταιρίας. Επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Επενδύσεων & Προµηθειών 
Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. 

 

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, εκτελεστικό µέλος ∆.Σ, Οικονοµολόγος, 
πτυχιούχος Οικονοµικών Επιστηµών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (1981). ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, εκτελεστικό µέλος ∆.Σ, διπλωµατούχος Πολιτικός 
Μηχανικός (Ε.Μ.Π. 1986).∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης. 

 

 ΑΝΝΑ Ν. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ, Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος Οικονοµικών της Νοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε ειδίκευση στα Οικονοµικά και την ∆ιοίκηση 
Επιχειρήσεων. ∆ιευθύντρια Χρηµατοοικονοµικών & Χρηµατιστηριακών Θεµάτων 
του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. 

 

 ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, Οικονοµολόγος, Λογίστρια-Φοροτεχνικός. 
Προϊσταµένη Λογιστηρίου. 
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Χρηµατιστηριακά στοιχεία µετοχής 

 

Οι µετοχές της εταιρίας εισήχθησαν στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών το 1994, 

είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες και µονάδα διαπραγµάτευσης αποτελεί ο τίτλος των 10 µετοχών.  

Η µετοχή της εταιρίας συµµετέχει στον κλάδο «Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά - Κατασκευή Κατοικιών» 

του ΧΑ. 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρείας στην τελευταία 

συνεδρίαση κάθε µήνα, τον µηνιαίο όγκο συναλλαγών σε αξία και τεµάχια και την εξέλιξη της τιµής 

του Γενικού ∆είκτη του ΧΑ για το διάστηµα 01/01/2006 – 31/12/2006. 

 

Ηµεροµηνία 
Τιµή 

Κλεισίµατος 
(σε €) 

Μηνιαίος 
Όγκος 

Συναλλαγών 
(Τεµάχια) 

Μηνιαίος 
Τζίρος 

Συναλλαγών 
(σε χιλ. €) 

Τιµή  
Γενικού 
∆είκτη  

(µονάδες) 

31/1/2006 4,88 7.266.370 36.441,98 3.977,84 

28/2/2006 5,42 8.094.255 39.433,18 4.202,85 

31/3/2006 5,00 7.268.342 36.301,99 4.122,34 

28/4/2006 4,92 5.823.545 28.999,16 4.139,96 

31/5/2006 4,04 16.488.816 80.991,76 3.753,21 

30/6/2006 3,52 7.974.000 27.947,23 3.693,75 

31/7/2006 3,18 6.869.654 20.970,44 3.747,98 

31/8/2006 3,12 6.566.093 21.231,24 3.868,62 

29/9/2006 2,66 6.759.435 19.511,43 3.931,05 

31/10/2006 2,74 5.672.533 15.788,23 4.128,60 

30/11/2006 2,57 9.791.759 23.313,73 4.220,50 

29/12/2006 2,54 3.100.147 7.941,98 4.394,13 
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Στα γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιµής και του όγκου των συναλλαγών (σε 

τεµάχια) των µετοχών της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. για την περίοδο από 01/01/2006 έως και 

31/12/2006. 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΟΓΚΟΥ & ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
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Στο επόµενο διάγραµµα παρουσιάζεται η επί τοις εκατό µεταβολή της τιµής της µετοχής σε σχέση µε 

τον Γενικό ∆είκτη του ΧΑ για την περίοδο από 01/01/2006 έως και 31/12/2006. 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΕΙΚΤΗ
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ΓΕΝΙΚΟΣ Χ.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ  
Για τον υπολογισµό των % µεταβολών, σαν βάση (100) έχουν ληφθεί η τιµή κλεισίµατος της µετοχής και του Γενικού 
∆είκτη του ΧΑ αντίστοιχα στις 02/01/2006. 
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6. Γενικά στοιχεία Κλάδου 

 

Ο Όµιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ είναι ένας από τους µεγαλύτερους στην Ελλάδα καθώς 
και από τους πιο διευρυµένους σε ποικίλους κλάδους επιχειρήσεων: Κατασκευές, 
Homebuilding, τουρισµός, ανάπτυξη ακινήτων, µαρίνες, παραγωγή βιοµηχανικών υλικών, 
παραγωγή οίνου & γεωργικών προϊόντων, αιολική ενέργεια. 
 
Ο κλάδος στον οποίο αναλογεί ο µεγαλύτερος όγκος δραστηριότητας και εσόδων για τον 
όµιλο και ταυτόχρονα αποτελεί και τον τοµέα οπού ο όµιλος ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
διαθέτει την καλύτερη τεχνογνωσία είναι ο κλάδος των κατασκευών και του 
homebuilding. 
 
Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής 
οικονοµίας και συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, συµµετέχοντας 
στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. Ο κλάδος των κατασκευών στην Ελλάδα, τη δεκαετία 1995-
2004, παρουσίασε συνεχή µεγέθυνση µε µέσο ετήσιο ρυθµό 5,6%, σε σταθερές τιµές, µε 
αποτέλεσµα η συµµετοχή του κλάδου των κατασκευών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
να ανέρχεται κατά µέσο όρο την περίοδο αυτή στο 6,4%. Την περίοδο 1999-2004, οι 
τεχνικές εταιρείες 4ης-7ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τριπλασίασαν 
τον κύκλο εργασιών τους, αν και το αυξηµένο κόστος πωληθέντων επηρέασε αρνητικά το 
καθαρό περιθώριο κέρδους και την αποδοτικότητα του κλάδου. Από την ολοκλήρωση των 
Ολυµπιακών Έργων και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2005, η συνολική ζήτηση 
κατασκευαστικού έργου καταγράφεται πτωτική και διατηρείται στα χαµηλότερα επίπεδα 
από το 1998 και ύστερα. Ωστόσο, τους πρώτους µήνες του 2006 φάνηκε να αλλάζει, 
έστω και οριακά, η αρνητική τάση της ζήτησης του συνολικού κατασκευαστικού έργου. 
 
Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα διακρίνεται στους επιµέρους τοµείς των 
ιδιωτικών, δηµοσίων και συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Η ιδιωτική κατασκευαστική 
δραστηριότητα αφορά κυρίως στην κατασκευή επαγγελµατικών κτιρίων και κατοικιών. Τα 
δηµόσια έργα αφορούν σε έργα υποδοµής όπως λιµάνια, γέφυρες, δρόµους, νοσοκοµεία 
κλπ, τα οποία αποτελούν και τον σηµαντικότερο προσδιοριστικό παράγοντα ζήτησης του 
κλάδου. Στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα, τα οποία συνιστούν µια ειδική µορφή 
αυτοχρηµατοδότησης, οι ίδιες οι εταιρείες συµµετέχουν, µέσα από τη σύσταση 
κοινοπραξιών, στο κόστος κατασκευής των έργων 
 
Ο κλάδος των κατασκευών χαρακτηρίζεται από χαµηλό βαθµό συγκέντρωσης, καθώς οι 5 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσωπεύουν µόλις το 7,8% του συνόλου του 
κύκλου εργασιών των κατασκευών στην Ελλάδα. Από τις 98.926 επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο το 77,96% είναι προσωπικές 
εταιρίες, ενώ µόλις το 2,77% έχουν νοµική µορφή Ανώνυµης Εταιρείας και Εταιρείας 
Περιορισµένης Ευθύνης. Το 97,69% των επιχειρήσεων του κλάδου απασχολεί κάτω από 5 
εργαζόµενους και το 92,31% έχει κύκλο εργασιών λιγότερο από 150.000 ευρώ.  
 
Αντίθετα η αγορά δηµοσίων έργων 4ης-7ης Τάξης χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό 
συγκέντρωσης, καθώς οι 5 µεγαλύτερες τεχνικές εταιρίες συγκεντρώνουν το 32,9% του 
συνολικού κύκλου εργασιών των 220 τεχνικών εταιριών που έχουν εργοληπτικό πτυχίο 
4ης-7ης Τάξης. 
 
Ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος συνιστά έναν από τους µεγαλύτερους εργοδότες 
στην ελληνική οικονοµία, µε συµµετοχή κατά µέσο όρο τη δεκαετία 1995-2004, 7,2% στη 
συνολική απασχόληση της χώρας. 
 
Η αποτελεσµατικότερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, η εξέλιξη της ιδιωτικής 
οικοδοµικής δραστηριότητας και η σταδιακή υλοποίηση των έργων Σ∆ΙΤ (Συµπράξεις 
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∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα), αποτελούν τους σηµαντικότερους παράγοντες που θα 
καθορίσουν τη µελλοντική πορεία του εγχώριου κλάδου των κατασκευών 
 
Οι προοπτικές για τον κλάδο, εµφανίζονται θετικές στο βαθµό που ενταθούν οι ρυθµοί 
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων, καθώς η ροή αυτών των πόρων αποτελεί βασικό 
πυλώνα ανάπτυξης για τον κλάδο. Συγκεκριµένα, το σύνολο των χρηµατοδοτικών πόρων 
που θα διατεθούν στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007-2013 (∆’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης), ανέρχονται σε 20,101 δις ευρώ, 
ένα σηµαντικό µέρος των οποίων θα αφορά έργα υποδοµής. Από το 2000 και το αργότερο 
έως το 2008 το συνολικό ύψος των χρηµατοδοτικών πόρων, που προέρχονται αθροιστικά 
από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το Ταµείο Συνοχής και τις Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες, και που διαχειρίζεται ο κατασκευαστικός κλάδος θα προσεγγίσουν τα 
28,42 δις ευρώ κεφάλαια. Oι ρυθµοί απορρόφησης των χρηµατοδοτικών πόρων του Γ΄ 
ΚΠΣ αναµένεται να ενταθούν το χρονικό διάστηµα που υπολείπεται έως την ολοκλήρωσή 
του, ωστόσο ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια λόγω καθυστερήσεων δεν έχει ακόµα 
ξεπεραστεί. 
 
Νέες προοπτικές για τον κλάδο δηµιουργεί η ψήφιση του νόµου για τις Συµπράξεις 
∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα. Ο νέος θεσµός εκτιµάται ότι θα δώσει ώθηση στην 
κατασκευαστική δραστηριότητα αλλά και την επιχειρηµατικότητα, λειτουργώντας 
υποστηρικτικά και παρέχοντας µια συµπληρωµατική µέθοδο εκτέλεσης έργων και παροχής 
υπηρεσιών. 
 

H µεγαλύτερη θυγατρική του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ,  “TECHNICAL OLYMPIC 
USA”, δραστηριοποιείται στον κλάδο κατασκευής κατοικιών (homebuilding) των ΗΠΑ, ο 
οποίος έπειτα από µια περίοδο αλµατώδους ανάπτυξης βρίσκεται από το 2006 σε ύφεση.  
 
Πιο συγκεκριµένα, στα τέλη του 2006 η χαµηλή οικονοµική δυνατότητα των αγοραστών 
είχε σαν συνέπεια την ακύρωση πολλών παραγγελιών µε αποτέλεσµα η προσφορά 
κατοικιών να ξεπερνά κατά πολύ την ζήτηση. Ως αποτέλεσµα, τα αυξηµένα αποθέµατα 
κατοικιών και η προσπάθειες µείωσής τους οδήγησαν στην µείωση των τιµών. 
Επιπρόσθετα, τα περιθώρια κέρδους περιορίσθηκαν λόγω των µειωµένων τιµών και των 
αυξηµένων κινήτρων τα οποία παρασχέθηκαν ώστε να διατηρηθεί ο ρυθµός των 
πωλήσεων.  
 
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η ύφεση του κλάδου οι προσπάθειες των επιχειρήσεων 
επικεντρώνονται στις λειτουργικές πρωτοβουλίες µείωσης του αποθέµατος σπιτιών τον 
περιορισµό των speculative κατασκευών, την επικέντρωση στα προ-πωλήσεων σπίτια 
(pre-sale homes), στη δηµιουργία µετρητών και στη βελτίωση της ρευστότητάς τους. 
Λαµβάνοντας αυτά τα µέτρα οι επιχειρήσεις του κλάδου προσπαθούν να πετύχουν την 
κατάλληλη ισορροπία µεταξύ της ανάπτυξης των πωλήσεών τους και της υγιούς 
διάρθρωσης των ισολογισµών τους. Στο 2007 η ανωτέρω κατάσταση στην ζήτηση 
κατοικιών δεν αναµένεται να διαφοροποιηθεί, ενώ εκτιµάται ότι θα συνεχισθούν οι πιέσεις 
σε επίπεδο περιθωρίων κερδοφορίας. 
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και
συγκεκριµένα του Π.∆. 348/1985, των αποφάσεων υπ’ αριθµ. 
5/204/14-11-2000 και 7/372/15-02-2006 του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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1. ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 

 

 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. για τη χρήση 

1/1-31/12/2006 προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  των Μετόχων  

 

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι 

Ο Όµιλος της Τεχνικής Ολυµπιακής, αν και  έχει εδραιωθεί ως ένας από τους µεγαλύτερους και πιο 

διεθνοποιηµένους οµίλους εταιρειών στην Ελλάδα και η αµερικανική θυγατρική του Οµίλου Technical 

Olympic USA (TOUSA) που διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και είχε 

ενταχθεί στο πρόσφατο παρελθόν στην λίστα ‘Forbes Platinum 400 – the best big companies in 

America’  του διεθνώς γνωστού αµερικάνικου περιοδικού Forbes, καταλαµβάνοντας την 85η θέση 

µεταξύ των τετρακοσίων καλύτερων µεγάλων εταιρειών της Αµερικής, εντούτοις το οικονοµικό έτος, 

που έληξε στις 31/12/2006 κατέγραψε ζηµιές µετά από φόρους € 217,85 εκατ., λόγω κυρίως της 

µεγάλης πτώσης που παρατηρείται στον κλάδο κατασκευής κατοικιών στις Η.Π.Α (homebuilding) που 

δραστηριοποιείται και λόγω της συµµετοχής της στην κοινοπραξία της Transeastern. 

H TOUSA απέκτησε το µερίδιό της ποσοστού 50% στην κοινοπραξία της Transeastern την 1 

Αυγούστου 2005, όταν η κοινοπραξία εξαγόρασε ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

κατασκευής σπιτιών και τις επιχειρήσεις της Transeastern Properties, Inc., συµπεριλαµβανοµένων των 

εργασιών σε εξέλιξη, των έτοιµων οικοπέδων και συγκεκριµένων δικαιωµάτων (options) γης.  

Λόγω της προαναφερθείσας κρίσης του κλάδου η Transeastern JV δεν µπόρεσε να υλοποιήσει τους 

στόχους της που ήταν η πώληση περίπου 3.500 κατοικιών ανά έτος και έτσι βρέθηκε στη δυσάρεστη 

θέση να µην µπορεί να εξυπηρετήσει τα δάνειά της. Οι δανείστριες τράπεζες της Transeastern JV 

στράφηκαν κατά της θυγατρικής µας TOUSA, απαιτώντας εξόφληση των δανείων της κ/ξίας στα 

πλαίσια των εγγυήσεων ολοκλήρωσης των εργασιών (completion guarantee) & σωστής διαχείρισης 

των εσόδων (carve out guarantee) που είχε χορηγήσει η TOUSA.   

Η TOUSA έχει αµφισβητήσει και συνεχίζει να αµφισβητεί αυτούς τους ισχυρισµούς. Ωστόσο, 

εξακολουθεί να προβαίνει σε συζητήσεις διακανονισµού µε εκπροσώπους των δανειστών της 

κοινοπραξίας της Transeastern. 

∆εν υπάρχει καµιά διαβεβαίωση ότι η TOUSA θα µπορέσει να πετύχει ικανοποιητικούς διακανονισµούς 

σε αυτές τις διαπραγµατεύσεις.  Η κοινοπραξία Transeastern στις 30/11/2006 ανακοίνωσε καθαρή 

ζηµία ύψους $468,0 εκατ., ενώ οι υποχρεώσεις της υπερέβησαν τα περιουσιακά της στοιχεία κατά 

$339,6 εκατ. 
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Ως  αποτέλεσµα αυτών και άλλων παραγόντων  κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 

∆εκεµβρίου 2006, η TOUSA αξιολόγησε την δυνατότητα ανάκτησης της επένδυσής της στην 

κοινοπραξία της Transeastern ως µηδενική και πλήρως αποµειωµένη και διέγραψε $145,1 εκατ., τα 

οποία και συµπεριλαµβάνονται στην ζηµία από κοινοπραξίες. Πέραν αυτών καταχώρησε πρόβλεψη για 

την πιθανότητα ζηµιάς που θα προκύψει από το διακανονισµό των δανείων ποσού $275 εκατ., και 

πρόβλεψη για αποµείωση αξίας συµµετοχών συνολικού ποσού $13,4 εκατ. 

Μη  λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω προβλέψεων που αφορούν κυρίως επενδυτικές 

δραστηριότητες, τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων της TOUSA ανέρχονται σε $ 280,26 εκατ. αναπροσαρµόζοντας τα 

δηλωθέντα αρνητικά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων ποσού $153,2 εκατ. 

Η θυγατρική εταιρεία του οµίλου µας ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ, η οποία κατέχει το ανώτερο εργοληπτικό πτυχίο 

7ης τάξης του ΜΕΕΠ δραστηριοποιείται στις κατασκευές σηµαντικών δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 

µεγάλης διασποράς και προϋπολογισµού. 

Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι ένας από τους σηµαντικότερους της ελληνικής οικονοµίας και 

συνδέεται στενά µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, συµµετέχοντας στην διαµόρφωση του ΑΕΠ.  

Παρ’ όλα αυτά, από την ολοκλήρωση των Ολυµπιακών Έργων και καθ’ όλη την διάρκεια του 2005 και 

2006, τα δηµόσια έργα καταγράφονται ως πτωτικά, αγγίζοντας τα χαµηλότερα επίπεδα από το 1998, 

προκαλώντας, ταυτόχρονα, και σηµαντικές καθυστερήσεις στις δηµοπρατήσεις των έργων. 

Ωστόσο, καταγράφηκε κάποια, έστω και οριακή, ανάκαµψη από το 2006, η οποία φαίνεται ότι θα 

συνεχιστεί το 2007 και µετά. 

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, η εταιρεία, είτε η ίδια, είτε µέσω κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει, 

είτε µέσω θυγατρικών της εταιρειών, είτε και µέσω των υποκαταστηµάτων της, κατάφερε όχι µόνο να 

ολοκληρώσει  κατά το 2006, τις παλαιότερες συµβατικές της υποχρεώσεις, αλλά και να διατηρήσει τη 

σηµαντική της παρουσία στον κλάδο, υπογράφοντας νέες συµβάσεις εκτέλεσης έργων και 

επεκτείνοντας περαιτέρω την δραστηριότητά της στο εξωτερικό. 

Ειδικότερα η εικόνα  στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε στο 

τέλος του 2006 έχουν ως εξής: 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των έργων, που είχαν αναληφθεί όπως το έργο στο Νοσ. Κοζάνης, η 

πτέρυγα ΑΧΕΠΑ ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ «Ευαγγελισµός», το εµπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο 

φιλοξενίας ∆ηµοσιογράφων, γνωστό ως το πρώτο µεγάλο εµπορικό κέντρο της Αθήνας “THE MALL”, η 

κατασκευή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ: Τµήµα ΑΝΘΟΧΩΡΙ – ΑΝΙΣΟΠΕ∆ΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, η 

κατασκευή αντιολισθηρών ταπήτων στον αυτοκινητόδροµο ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ & η Β’ Φάση 

Ολυµπιακού Χωριού, συνολικού προϋπολογισµού  166 εκατ. Ευρώ 
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Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων στο τέλος του 2006 ανερχόταν σε € 230,7 εκατ. εκ των οποίων 

τα € 138,7 εκατ. στην Ελλάδα και τα € 92 εκατ. στη Ρουµανία.  

 Τα σηµαντικότερα υπό εκτέλεση έργα στην Ελλάδα και τα ανεκτέλεστα υπόλοιπά τους είναι τα 

εξής: Η κατασκευή της σήραγγας Αιγίου στο τµήµα ΚΙΑΤΟ – ΑΙΓΙΟ της σιδηροδροµικής γραµµής 

υψηλών ταχυτήτων ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ (€ 35 εκατ.), η κατασκευή δεξιού κλάδου από έξοδο 

σήραγγας Ανήλιου έως έξοδο σήραγγας Μαλακασίου (€ 36 εκατ.), η κατασκευή Χωµατουργικών 

και Τεχνικών Έργων για την γραµµή σύνδεσης του Λιµένα Ν. Ικονίου µε το σιδηροδροµικό 

∆ίκτυο (€ 16 εκατ.), η ανακαίνιση του ξενοδ. Μελίτων (€ 12 εκατ.), η ανακαίνιση του ξενοδ. 

Σιθωνία (€ 24,7 εκατ.), η ανακαίνιση του ξενοδ. Village Inn (€ 4,3 εκατ.) και η ανακαίνιση του 

οινοποιείου και των λοιπών εγκαταστάσεων του Κτήµατος Πόρτο Καρράς (€ 11 εκατ.).  

 Στη Ρουµανία τα έργα που εκτελούνται και τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα τους είναι: Η αναβάθµιση 

του Οδικού Τµήµατος Iacobeni-Sadova στη Βόρεια Ρουµανία, µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 27,5 

εκατ. Ευρώ, η  κατασκευή του οποίου  ξεκίνησε κατά το 2005, συνεχίσθηκε στο 2006 και 

αναµένεται να ολοκληρωθεί µέσα στο 2007, η αναβάθµιση του Οδικού άξονα του τµήµατος 

CALAFAT - DROBETA TURM - SEVERIN, µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 22,5 εκατ. Ευρώ, έργο του 

οποίου η εκτέλεση ξεκίνησε το 2006, το έργο επέκτασης του λιµανιού της Κωστάντζας 

(Costantza Port) µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 18 εκατ. Ευρώ, και το οικοδοµικό έργο GREEN LAKE 

RESIDENCES (α’ φάση) µε ανεκτέλεστο υπόλοιπο 24 εκατ. Ευρώ. 

 Στην Ελλάδα υπεγράφη στις 20/3/07 νέα σύµβαση, για το αρδευτικό έργο στα Ιωάννινα 

προϋπολογισµού ύψους 19 εκατ. ευρώ ενώ αναµένεται και η υπογραφή νέας σύµβασης για την 

εκτέλεση σιδηροδροµικού έργου προϋπολογισµού ύψους 60 εκατ. ευρώ στο Θριάσιο Πεδίο.  

 Στη Ρουµανία αναµένεται η υπογραφή νέας σύµβασης για την β’ φάση του οικοδοµικού έργου 

GREEN LAKE RESIDENCES ύψους 56 εκατ. Ευρώ, το οποίο θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2007.  

Τέλος, συνεχίζονται οι διαπραγµατεύσεις για την ανάληψη του οικοδοµικού έργου TEI LAKE  

προϋπολογισµού ύψους 32 εκατ. Ευρώ, έργο, που αναµένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 

2007. 

Στον Τουριστικό τοµέα, ο Όµιλος δραστηριοποιείται µε την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ιδιοκτήτρια 

του οµώνυµου συγκροτήµατος στη Σιθωνία Χαλκιδικής και τις λοιπές θυγατρικές της που 

διαχειρίζονται τις διάφορες δραστηριότητες του συγκροτήµατος (4 ξενοδοχεία, µαρίνα, γκόλφ, καζίνο, 

οινοποιείο κλπ). 

Ο Όµιλος πραγµατοποιεί τις παρακάτω επενδύσεις  συνολικού ποσού € 57,3 εκατ., στο συγκρότηµα 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, οι οποίες έχουν ενταχθεί στον αναπτυξιακό Ν.3299/2004, προκειµένου να 

επιδοτηθούν κατά 35-40%. 

α) Ποσό 18,2 εκατ.€ περίπου για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «ΜΕΛΙΤΩΝ». 

β) Ποσό 23,8 εκατ.€ περίπου για την ανακαίνιση του ξενοδοχείου «ΣΙΘΩΝΙΑ» 
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γ) Ποσό 4,3 εκατ.€ περίπου για τον εκσυγχρονισµό του Ξενοδοχείου «VILLAGE INN» 

δ) Ποσό 11 εκατ.€ για τον εκσυγχρονισµό του οινοποιείου στην εταιρεία «ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΑΕ» 

Οι παραπάνω επενδύσεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν κατά το µεγαλύτερο τµήµα τους µέσα στο 

2007 και το 2008. Αναµένεται να δώσουν ιδιαίτερη ώθηση στις δραστηριότητες του συγκροτήµατος 

και να συµβάλλουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών. 

Στον τοµέα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές υπάρχει εγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα 

ύψους περίπου 17,5 εκατ.€ από την εταιρία «ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΕ» στη Λακωνία. 

Επιπλέον για τις κάτωθι επενδύσεις αιολικής ενέργειας έχουν ληφθεί οι απαραίτητες άδειες 

(εγκατάστασης, παραγωγής, περιβαλλοντικές) µε την προοπτική να υπαχθούν στο ∆’ Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης: 

α) Επένδυσή συνολικού κόστους 25 εκατ.€ περίπου για εγκατάσταση και γραµµή διασύνδεσης 

Αιολικού Πάρκου (Φάγια Αχαΐας)  

β) Επένδυσή συνολικού κόστους 28 εκατ.€ περίπου για εγκατάσταση και γραµµή διασύνδεσης 

Αιολικού Πάρκου (Μέγας Λάκκος Μαγνησίας) και 

γ) Επένδυσή συνολικού κόστους 28 εκατ.€ περίπου για εγκατάσταση και γραµµή διασύνδεσης 

Αιολικού Πάρκου (Πήλιουρας Μαγνησίας) 

Οι παραπάνω επενδύσεις έχουν καθυστερήσει αρκετά κυρίως για γραφειοκρατικούς λόγους και 

αναµένεται να πραγµατοποιηθούν εντός της επόµενης τριετίας. 

Τέλος ολοκληρώθηκε η κατασκευή των µαρινών Σάµου και Φλοίσβου και κατά τη διάρκεια του 2007 

θα ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία τους. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ  

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το 2006 ανήλθε σε 2.225,04 εκατ. ευρώ έναντι 2.101,84 εκατ. 

ευρώ το 2005  σηµειώνοντας αύξηση 5,86% , οι ενοποιηµένες ζηµιές µετά από φόρους ανέρχονται σε 

217,85 εκατ.  ευρώ έναντι κερδών 180,89 εκατ. ευρώ του 2005.  

Ο Όµιλος εναρµονιζόµενος µε την πρακτική της TOUSA, αξιολόγησε την δυνατότητα ανάκτησης της 

επένδυσής της TOUSA στην κοινοπραξία της Transeastern ως µηδενική και πλήρως αποµειωµένη και 

διέγραψε €110,18 εκατ., τα οποία και συµπεριλαµβάνονται στην ζηµία από κοινοπραξίες. Πέραν αυτών 

καταχώρησε πρόβλεψη για την πιθανότητα ζηµιάς που θα προκύψει από το διακανονισµό των δανείων 

ποσού €251,70 εκατ., πρόβλεψη για αποµείωση αξίας αποθεµάτων (οικοπέδων κλπ) ποσού €118,05 

εκατ. και πρόβλεψη για αποµείωση αξίας συµµετοχών συνολικού ποσού €10,18 εκατ. 
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Μη λαµβανοµένων υπόψη των παραπάνω προβλέψεων που αφορούν κυρίως επενδυτικές 

δραστηριότητες τα αναπροσαρµοσµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων του Οµίλου ανέρχονται σε € 184,6 εκατ. αναπροσαρµόζοντας το 

δηλωθέν αρνητικό αποτέλεσµα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων ποσού €187,55 εκατ. 

Σε εταιρική  βάση  η ζηµιά µετά από φόρους ανήλθε σε 10 εκατ. Ευρώ έναντι κερδών 3 εκατ. ευρώ το 

2005. Η αναστροφή των κερδών του 2005 σε ζηµία για το 2006 οφείλεται κυρίως στην µείωση των 

εσόδων από την συµµετοχή της Εταιρείας στην θυγατρική της TOUSA λόγω της µείωσης της τιµής της 

µετοχής της TOUSA στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Η πτώση της τιµής  της µετοχής 

TOUSA ήταν αποτέλεσµα κυρίως της ύφεσης της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ καθώς και λόγω της 

συµµετοχής της TOUSA στην κοινοπραξία Traneastern.   

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

H εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από 

την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, µε στόχο την διαφάνεια προς το 

επενδυτικό κοινό και την διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων.      

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε» απαρτίζεται από οκτώ (8) 

εκτελεστικά  και τέσσερα (4) µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη, τα δύο (2) πληρούν 

τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, 

αποκαλούνται «Ανεξάρτητα». 

Η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου έχει 

ανατεθεί στην ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία, ως απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής 

∆ιακυβέρνησης, λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα και αναφέρεται απ’ ευθείας στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Η εισφορά του Οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής σε τεχνολογικό επίπεδο, επίπεδο υποδοµών, αλλά και 

οικονοµικό – κοινωνικό είναι σηµαντική.  

Η κοινωνική ευθύνη που αισθανόµαστε ως ένας από τους µεγαλύτερους Οµίλους εταιρειών στην 

Ελλάδα, Αµερική και την Ευρώπη, µεταφράζεται µε πολλούς τρόπους: 

• Αδιάκοπη ενίσχυση των επιχειρήσεών µας µε νέο ανθρώπινο δυναµικό για το οποίο εξασφαλίζουµε 

τους καλύτερους όρους υγιεινής και ασφάλειας  

• Σεβασµό στο περιβάλλον µέσα από όλες τις δραστηριότητές µας 

• Σεβασµό στον άνθρωπο για τον οποίο δηµιουργούµε και στον οποίο προσφέρουµε σαν 

παρακαταθήκη τα έργα µας. 
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Η εταιρεία επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση και ενηµέρωση των ατόµων που την στελεχώνουν, ώστε 

να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρηµατικές απαιτήσεις και εξελίξεις, µε 

σκοπό την παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της αγοράς 

και ταυτόχρονα να προβάλλουν αξίες, που να υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και να προστατεύουν 

το περιβάλλον. 

 

                                                                Άλιµος, 28/3/2007 

                                                               Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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2. Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 11α, Ν. 3371/2005) 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 
11α Ν. 3371/2005 

 
Η παρούσα επεξηγηµατική έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της 

παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.  

 

1. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 132.500.000€ (εκατόν τριάντα δύο εκατοµµύρια 

πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ), διαιρούµενο σε εκατόν τριάντα δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες (132.500.000) κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ 

(1,00€) η κάθε µία.  

 

Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών 

(κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης») του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

 

Η ευθύνη των µετόχων της εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν. 

 
2. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 
 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 

µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

 
3. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992 
 
Την 31.12.2006 ο κατωτέρω µέτοχος κατείχε ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της εταιρείας. 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 33,72% 
 
4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
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5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 

∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 
6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 
 

∆εν είναι γνωστές στην εταιρεία ούτε προβλέπεται στο καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών 

µετόχων που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην 

άσκηση δικαιωµάτων ψήφου. 

 
7. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών του ∆.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920 
 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του 

καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 

 
8. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την 
αγορά ιδίων µετοχών της εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 
 
Α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 και σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας έχει το δικαίωµα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει το µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας µε την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε 

πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών του. Στην περίπτωση 

αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 

καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω 

εξουσία από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 

κάθε ανανέωση. 

 
Β) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία σύµφωνα µε τις διατάξεις των 

άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα 

διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς 

και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς 

µετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις 

διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης ορίζει ιδίως τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορούν να εκδοθούν, που δεν 

µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταµένων µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των 

µετοχών στους δικαιούχους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του ρυθµίζει κάθε άλλη 
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σχετική λεπτοµέρεια, που δεν ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα 

πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών και, κατά µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους, εκδίδει µετοχές 

στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωµά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας 

αντιστοίχως. Περαιτέρω, πιστοποιεί την αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Εξ άλλου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 

2190/1920, οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών εταιρείες, µπορούν µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων τους, να αποκτούν ίδιες µετοχές, µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, 

µέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των µετοχών τους. 

 
9. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης  
 
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 

περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 
10. Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 

εξαιτίας δηµόσιας πρότασης. 

 
Άλιµος, 19/4/2007 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» 

 

 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 

για την χρήση 2006 

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2006) 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» την 28/03/2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 
την κατάθεσή τους στην Επιτροπή Kεφαλαιαγοράς και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη 
διεύθυνση www.techol.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά 
στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά 
δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας 
και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες 
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

Για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

Κωνσταντίνος Στέγγος 
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Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Προς τους Μετόχους της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Έκθεση επί των οικονοµικών καταστάσεων 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες Oικονοµικές καταστάσεις της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ A.E.» (η«Εταιρεία»), 
καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της (ο 
«Όµιλος»), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 
2006 και τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις. 
Ευθύνη ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει σχεδιασµό, 
εφαρµογή και διατήρηση συστήµατος εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων, απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε 
απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαµβάνει επίσης την επιλογή και εφαρµογή κατάλληλων 
λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιµήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. 
Ευθύνη Ελεγκτή 
∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση γνώµης επί αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων, µε βάση τον 
έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχο σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα που είναι 
εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν τη συµµόρφωσή µας µε 
τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασµό και διενέργεια του ελέγχου µας, µε σκοπό εύλογη 
διασφάλιση ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος 
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες 
επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαµβάνουν την εκτίµηση του κινδύνου ουσιώδους 
ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίµηση του κινδύνου 
αυτού, ο ελεγκτής λαµβάνει υπόψη το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου σχετικά µε την κατάρτιση και 
εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων, µε σκοπό τον σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών 
για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρµόσθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που 
έγιναν από τη ∆ιοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών 
καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της γνώµης µας. 
Γνώµη 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και του Οµίλου κατά την 
31η  ∆εκεµβρίου 2006, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση 
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να διατυπώνουµε 
επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας επισηµαίνουµε ότι η µητρική εταιρεία δεν έχει 
ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από για την κλειόµενη χρήση, ενώ οι θυγατρικές εταιρείες δεν 
έχουν ελεγχθεί φορολογικά για διάφορες χρήσεις από το έτος 1998 έως και την κλειόµενη χρήση όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στην σηµείωση υπ’αρ. 6.7.5 µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής 
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο του φορολογικού ελέγχου. Η έκβαση του 
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει 
γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό. 
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Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις συνηµµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Αθήνα 29 Μαρτίου 2007 
 
 
 
 
 

Γεώργιος Παρασκευόπουλος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11851 

 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44 

116 35 Αθήνα 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. :127 
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Ισολογισµός 

Ποσά σε € '000 σηµ. 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώµατα πάγια 4.2 323.656 341.470 4.168 4.349
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.3 14.684 14.764 100 154
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 4.4 0 0 562.397 929.179
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 4.5 6.606 6.378 5.159 4.649
Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 4.6 97.964 215.902 0 0
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 4.7 31.821 37.227 0 0
Επενδύσεις σε ακίνητα 4.8 13.273 12.324 2.374 2.374
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 4.9 3.836 11.147 15.252 13.500
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 4.10 137.977 25.234 0 0
Σύνολο 629.817 664.446 589.450 954.205
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα 4.11 1.685.353 1.494.280 0 0
Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 4.12 27.935 25.306 0 0
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4.13 26.075 108.636 486 2.869
Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 4.14 22.932 57.008 0 0
Λοιπές Απαιτήσεις 4.15 85.541 72.720 6.274 6.873

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 4.16 1.079 1.168 481 350

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.17 65.515 52.539 1.161 2.493
Σύνολο 1.914.430 1.811.657 8.402 12.585
Σύνολο ενεργητικού 2.544.247 2.476.103 597.852 966.790
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.18 132.500 132.500 132.500 132.500
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 4.19 252.127 252.127 252.127 252.127
Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 4.20 129.176 130.272 1.463 1.473
Αποθεµατικά από αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση

4.20 0 0 178.800 402.014

Λοιπά αποθεµατικά 4.21 8.928 8.925 7.877 7.877
Αποτελέσµατα εις νέο 4.22 38.136 186.687 (72.247) (59.019)
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (23.614) 21.244 0 0

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής 537.253 731.755 500.520 736.972

∆ικαιώµατα Τρίτων 195.295 286.339 0 0
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 732.548 1.018.094 500.520 736.972
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.10 57.623 60.849 48.782 190.658

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.23 735 527 58 52

Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 4.24 12.232 11.782 0 0
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.25 842.149 701.479 28.000 0
Λοιπές προβλέψεις 4.26 262.994 7.020 0 0
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.27 264.146 114.810 12 646
Σύνολο 1.439.879 896.467 76.852 191.356
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.28 113.660 307.955 698 3.414
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.29 5.569 70.236 2.398 6.495
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.25 52.318 122.812 4.215 23.324
Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες 4.14 695 687 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.30 199.578 59.852 13.169 5.229
Σύνολο 371.820 561.542 20.480 38.462
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.811.699 1.458.009 97.332 229.818
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.544.247 2.476.103 597.852 966.790

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 

Ποσά σε € '000 σηµ.
1/1/-

31/12/2006
1/1/-

31/12/2005
1/1/-

31/12/2006
1/1/-

31/12/2005
Κύκλος εργασιών 4.31 2.225.046 2.101.846 1.327 1.639
Κόστος πωλήσεων 4.32 (1.844.929) (1.616.469) (719) (1.653)
Μικτό κέρδος 380.117 485.377 608 (14)
Έξοδα διοίκησης 4.32 (169.085) (120.140) (1.575) (1.488)
Έξοδα διάθεσης 4.32 (153.018) (158.973) (9) 0
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 4.33 (273.943) (9.664) (2.066) (5.292)
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 4.34 6.883 13.263 475 3.453
Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(209.046) 209.863 (2.567) (3.341)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 4.35 (4.917) (4.287) (2.076) (3.394)
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 4.36 3.444 1.193 848 1.056
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 4.37 92 (1.411) 215 (1.253)
Έσοδα από µερίσµατα 4.38 38 0 1.920 3.529
Αποµείωση αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ενεργητικού

4.4 (552) 0 (6.086) (8.291)

Κέρδη / (ζηµιές) από επενδύσεις 4.39 5.035 49.924 310 23.003
Κέρδη / (ζηµιές) από κοινοπραξίες 4.40 (38.753) 37.951 0 0
Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών επιχειρήσεων 13 0 0 0
Κέρδη προ φόρων (244.646) 293.233 (7.436) 11.309
Φορολογία εισοδήµατος 4.41 26.798 (112.334) (3.152) (8.270)
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (217.848) 180.899 (10.588) 3.039
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (71.100) 35.917
Καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά φόρων (146.748) 144.982

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€ / µετοχή) 4.42 (1,11) 1,09 (0,08) 0,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Οµίλου 

Ποσά  σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά  υπέρ  
το άρτιο

Αποθεµατικά  από 
αποτίµηση  
ακινήτων σε 

τρέχουσες  αξίες

Λοιπά  
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα  
εις νέο

Συναλλαγµατικ
ές ∆ιαφορές

Ίδια  κεφάλαια  
αποδιδόµενα  

στους 
µετόχους της

∆ικαιώµατα  
Τρίτων

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2004 132.500 252.127 131.671 10.474 55.139 (24.927) 556.985 168.960 725.945

Προσαρµογή λόγω  αλλαγής 
λογιστικών  αρχών

0 0 0 0 (3.393) (5.723) (9.116) (5.746) (14.862)

Αναµορφωµένο υπόλοιπο την 
31/12/2004 132.500 252.127 131.671 10.474 51.746 (30.650) 547.869 163.214 711.083

Κέρδη περιόδου 0 0 0 330 144.652 0 144.982 35.917 180.899

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων  για  την 
περίοδο 1/1/-31/12/2005
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 0 0 266 49.289 49.555 20.040 69.595
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 
Θυγατρικών

0 0 0 5 6.686 2.605 9.296 41.496 50.792

Επανεκτίµηση Παγίων 4.20 0 0 0 0 0 0 0 13.811 13.811
Μεταφορά αποθεµατικών από  αποτίµηση 
ακινήτων σε τρέχουσες αξίες στα 
αποτελέσµατα εις νέο

4.20 0 0 (1.866) 0 1.866 0 0 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία µεταφοράς 
αποθεµατικού αποτίµησης ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες 

4.20 0 0 467 0 (467) 0 0 0 0

Μερίσµατα χρήσης 0 0 0 0 (5.300) 0 (5.300) (2.427) (7.727)

Μεταφορά αποθεµατικού σε αποτ. εις νέο 0 0 0 (1.884) 1.582 0 (302) (325) (627)

Πώληση µετοχών θυγατρικής 0 0 0 0 (1.141) 0 (1.141) (259) (1.400)
Λοιπές Προσαρµογές 0 0 0 0 1.119 0 1.119 550 1.669
Αλλαγή Ποσοστών 0 0 0 0 (14.322) 0 (14.322) 14.322 0
Κέρδος/ (ζηµ ιά) αναγνωρισµένο απ ' 
ευθείας στα  ίδια  κεφάλαια 0 0 (1.399) (1.879) (9.711) 51.894 38.905 87.208 126.113

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ 
(ζηµ ιά) χρήσης 0 0 (1.399) (1.549) 134.941 51.894 183.887 123.125 307.012

Υπόλοιπο την 31/12/2005 132.500 252.127 130.272 8.925 186.687 21.244 731.755 286.339 1.018.094
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Ποσά  σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά  υπέρ  
το άρτιο

Αποθεµατικά  
από αποτίµηση 
ακινήτων  σε 
τρέχουσες

Λοιπά  
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα  
εις νέο

Συναλλαγµατικ
ές ∆ιαφορές

Ίδια  κεφάλαια  
αποδιδόµενα  

στους 
µετόχους της

∆ικαιώµατα  
Τρίτων

Σύνολο ιδίων  
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την  31/12/2005 132.500 252.127 130.272 8.925 186.687 21.244 731.755 286.339 1.018.094

Προσαρµογή λόγω  αλλαγής 
λογιστικών  αρχών

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Αναµορφωµένο υπόλοιπο την  
31/12/2005 132.500 252.127 130.272 8.925 186.687 21.244 731.755 286.339 1.018.094

Ζηµ ιές Περιόδου 0 0 0 0 (146.748) 0 (146.748) (71.100) (217.848)

Μεταβολή ιδίων  κεφαλαίων  για  την  
περίοδο 1/1/-31/12/2006
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 0 0 0 0 0 (44.739) (44.739) (21.934) (66.673)
Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 
Θυγατρικών

0 0 0 0 0 0 0 2.134 2.134

Αγορά Ποσοστού θυγατρικής 0 0 0 0 0 0 0 (166) (166)
Επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής 
εξωτερικού

0 0 0 0 0 (72) (72) (78) (150)

Αναγνώριση σύνθετων 
χρηµατοοικονοµ ικών µέσων

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Επανεκτίµηση Παγίων 0 0 222 0 0 0 222 238 460
Μεταφορά αποθεµατικών από  αποτίµηση 
ακινήτων σε τρέχουσες αξίες στα 
αποτελέσµατα εις νέο

4.20 0 0 (1.756) 0 1.756 0 0 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία µεταφοράς 
αποθεµατικού αποτίµησης ακινήτων σε 
τρέχουσες αξίες 

4.20 0 0 438 0 (438) 0 0 0 0

Μερίσµατα χρήσης 0 0 0 0 (2.650) 0 (2.650) (897) (3.547)
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου 0 0 0 0 (51) 0 (51) (34) (85)
Πώληση µετοχών θυγατρικής 0 0 0 0 319 (13) 306 1 307
Λοιπές Προσαρµογές 0 0 0 3 53 0 56 (34) 22
Αλλαγή Ποσοστών 0 0 0 0 (792) (34) (826) 826 0
Κέρδος/ (ζηµ ιά) αναγνωρισµένο απ ' 
ευθείας στα  ίδια  κεφάλαια 0 0 (1.096) 3 (1.803) (44.858) (47.754) (19.944) (67.698)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ 
(ζηµ ιά) χρήσης 0 0 (1.096) 3 (148.551) (44.858) (194.502) (91.044) (285.546)

Υπόλοιπο την  31/12/2006 132.500 252.127 129.176 8.928 38.136 (23.614) 537.253 195.295 732.548
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής 

Ποσά  σε  €  '000 σηµ.
Μετοχικό  
κεφάλαιο

∆ ιαφορά  υπέρ  το  
άρτιο

Αποθεµατικά  από  
αποτίµηση  ακινήτων  
σε  τρέχουσες  αξίες

Αποθεµατικά  από  
αποτίµηση  

χρηµατοοικονοµ ικών  
στοιχείων  

διαθέσ ιµων  προς  

Λοιπά  
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα  εις  
νέο

Σύνολο  ιδίω ν  
κεφαλαίων

Υπόλοιπο  την  31/12/2004 132.500 252.127 1.499 334.298 7.904 (55.911) 672.417

Προσαρµογή  λόγω  αλλαγής  
λογιστικών  αρχών

0 0 0 0 0 0 0

Αναµορφωµένο  υπόλοιπο  την  
31/12/2004 132.500 252.127 1.499 334.298 7.904 (55.911) 672.417

Κέρδη  περιόδου 0 0 0 0 (27) 3.066 3.039

Μεταβολή  ιδίων  κεφαλαίων  για  την  
περίοδο  1/1/-31/12/2005
Μεταφορά  αποθεµατικών  εύλογης αξίας 
στα  αποτελέσµατα  εις νέο

4.20 0 0 (35) 0 0 35 0

Αναβαλλόµενη  φορολογία  µεταφοράς 4.20 0 0 9 0 0 (9) 0
Μερίσµατα  χρήσης 2004 0 0 0 0 0 (6.200) (6.200)
Επανεκτίµηση  χρηµατοο ικονοµ ικώ ν  
στο ιχείω ν  δ ιαθέσιµων  προς πώληση

4.20 0 0 0 117.780 0 0 117.780

Αναβαλλόµενη  φορολογία  επανεκτίµησης 
χρηµατοο ικονοµ ικώ ν  στο ιχείω ν  
δ ιαθέσ ιµων  προς πώληση

4.20 0 0 0 (41.491) 0 0 (41.491)

Μεταφορά  αποθεµατικών  εύλογης αξίας 
στα  αποτελέσµατα  χρήσης

4.4 0 0 0 (13.190) 0 0 (13.190)

Αναβαλλόµενη  φορολογία  µεταφοράς 
αποθεµατικών  στα  αποτελέσµατα

4.4 0 0 0 4.617 0 0 4.617

Κέρδος/ (ζηµ ιά) αναγνωρισµένο  απ ' 
ευθείας  στα  ίδια  κεφάλαια 0 0 (26) 67.716 0 (6.174) 61.516

Συνολικό  αναγνωρισµένο  κέρδος/ 
(ζηµ ιά) χρήσης 0 0 (26) 67.716 (27) (3.108) 64.555

Υπόλοιπο  την  31/12/2005 132.500 252.127 1.473 402.014 7.877 (59.019) 736.972
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Ποσά σε € '000 σηµ.
Μετοχικό 
κεφάλαιο

∆ιαφορά υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση ακινήτων 
σε τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά από 
αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων 

διαθέσιµων προς 

Λοιπά 
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 31/12/2005 132.500 252.127 1.473 402.014 7.877 (59.019) 736.972

Προσαρµογή λόγω αλλαγής 
λογιστικών αρχών

0 0 0 0 0 0 0

Αναµορφωµένο υπόλοιπο την 
31/12/2005 132.500 252.127 1.473 402.014 7.877 (59.019) 736.972

Ζηµιές Περιόδου 0 0 0 0 0 (10.588) (10.588)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την 
περίοδο 1/1/-31/12/2006
Επανεκτίµηση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση

4.20 0 0 0 (365.033) 0 0 (365.033)

Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθέσιµων προς πώληση

4.20 0 0 0 141.819 0 0 141.819

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 4.20 0 0 (13) 0 0 13 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

4.20 0 0 3 0 0 (3) 0

Μερίσµατα πληρωτέα 0 0 0 0 0 (2.650) (2.650)
Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' 
ευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 (10) (223.214) 0 (2.640) (225.864)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ 
(ζηµιά) χρήσης 0 0 (10) (223.214) 0 (13.228) (236.452)

Υπόλοιπο την 31/12/2006 132.500 252.127 1.463 178.800 7.877 (72.247) 500.520
 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών  

Ποσά σε € '000 σηµ. 1/1/-
31/12/2006

1/1/-
31/12/2005

1/1/-
31/12/2006

1/1/-
31/12/2005

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) (244.646) 293.232 (7.436) 11.310
Προσαρµογές στα Κέρδη (ι) 459.936 (29.404) 3.898 (12.146)

215.290 263.828 (3.538) (836)
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (315.852) (383.021) 0 0
(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων 110.162 (101.771) 1.079 (1.210)
(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων 0 (7.202) (489) 5.608
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 86.189 25.392 (39) 11.333

(119.501) (466.602) 551 15.731
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 95.789 (202.774) (2.987) 14.895
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (153.838) (54.795) (1.705) (3.581)
µείον: Καταβληθέντες τόκοι 0 1.391 (44) (1.391)
Συναλλαγµατικές διαφορές (66.673) 58.874 0
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

(124.722) (197.304) (4.736) 9.923

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων (15.989) (36.013) (10) (642)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (222) (674) 0 (181)
Αγορές επενδύσεων σε ακίνητα 0 0 0 0
Αγορές Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς 
πώληση

(31.814) (37.220) 0 0

Μεταβολή συµµετοχών σε κοινοπραξίες 79.185 (166.796) 0 0
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συγγενών (612) 0 (510) 0
Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων

685 369 178 0

Πωλήσεις Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων ∆ιαθέσιµων προς 
πώληση

37.220 64.265 0 0

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 1.818 86.177 (9.633) (22.419)
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 1.920 3.529
∆άνεια χορηγηθέντα 0 0 (2.110) (9.390)
Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια 0 0 5.785 4.038
Τόκοι που εισπράχθηκαν 0 0 0 143
Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 2.799 4.684 11 0
Πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα 0 150 0
Πώληση µετοχών θυγατρικών 0 26.969 0 24.115
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

73.070 (58.089) (4.369) (807)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 142.388 81.440 30.000 15.441
Αποπληρωµή δανεισµού (69.918) (39.488) (20.566) (20.765)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 3.444 0 13 0
Τόκοι πληρωθέντες (5.447) 0 0 0
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0 0 0
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (2.292) (4.879) 0 0
Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής 0 (9.127) (1.632) (8.674)
Μερίσµατα πληρωθέντα (3.547) 0 0 0
Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες

64.628 27.946 7.815 (13.998)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα

12.976 (227.447) (1.290) (4.882)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 52.539 279.986 2.493 6.759

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους 
περιόδου

0 0 (42) 616

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της 
περιόδου

65.515 52.539 1.161 2.493

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 
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Σηµείωση (i) 

Οι προσαρµογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 σηµ. 1/1/-
31/12/2006

1/1/-
31/12/2005

1/1/-
31/12/2006

1/1/-
31/12/2005

Προσαρµογές στα Κέρδη για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 4.2 21.325 23.214 178 237
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.3 303 279 54 94
Λοιπές µεταβολές ενσώµατων παγίων 0 (62)
Έσοδα από εκκαθάριση θυγατρικής 0 0 0
(Κέρδη) / ζηµιές εύλογης αξίας θυγατρικών 0 0 6.086 8.291
(Κέρδη) / ζηµιές εύλογης αξίας χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

(550) 29 (213) (128)

(Κέρδη) / ζηµιές από την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

(45) (21) (96) 0

Προβλέψεις-Αποµειώσεις 398.385 939 719 29
Έσοδα από µερίσµατα 0 0 (1.920) (3.529)
(Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 (714) 0

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων 997 (51) 7 0

Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση επενδυτικών ακινήτων 0 (88) 0 0
Αποτέλεσµα από κοινοπραξίες 38.753 0 0
Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (1.264) (496) 0 0
Έσοδα τόκων (3.444) 0 (848) (1.056)
Έξοδα τόκων 5.476 (4.076) 646 3.394
Έξοδα πώλησης Χρηµ/κών στοιχείων 0 1.381 0 1.381
Κέρδη από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 (35.385) 0 0
Κέρδη από πώληση µετοχών θυγατρικής 0 (14.539) 0 (23.003)
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 (590) 0 2.205
Σύνολο 459.936 (29.404) 3.899 (12.147)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

1. Πληροφορίες για τον όµιλο την εταιρία 

1.1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία 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 ∆ήµο 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 κ.λ.π.). 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 και αξιοποίησης γης στις ΗΠΑ, 

τον τουρισµό και τον τοµέα της φιλοξενίας γενικότερα (εκµετάλλευση και διαχείριση τεσσάρων 

ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων γκολφ, εκµετάλλευση και διαχείριση µαρίνας ελλιµενισµού σκαφών 

αναψυχής, κ.λ.π.),την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, την αξιοποίηση και ανάπτυξη γης 

(REAL Estate) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ,τις παραχωρήσεις εκτέλεσης και διαχείρισης έργων 

(BOOT), όπως οι µαρίνες Φλοίσβου και Σάµου και πρόκειται να αναπτύξει και νέες δραστηριότητες µε 

την ίδρυση Εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. 

Το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας του οµίλου πραγµατοποιείται στις ΗΠΑ από την 

TECHNICAL OLYMPIC USA Inc., και σχετίζεται µε την κατασκευή κατοικιών. Η εταιρεία απευθύνεται 

σε ένα ευρύ κοινό αγοραστών που ενδιαφέρονται είτε για απόκτηση πρώτης κατοικίας , είτε για αγορά 

εξοχικής κατοικίας, εκτείνοντας τη δράση της µέσω θυγατρικών και κοινοπρακτικών συµµετοχών σε 
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µητροπολιτικές αγορές δέκα Πολιτειών. Επίσης παρέχει προγράµµατα χρηµατοδότησης των αγορών 

και διάφορα ασφαλιστικά πακέτα.  

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρεία έχουν ως εξής: 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος ∆.Σ.) 

Ανδρέας Στέγγος (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.) 

Γεώργιος Στέγγος (∆ιευθύνων Σύµβουλος) 

Ζωή Στέγγου (Εκτελεστικό µέλος) 

Μαρία Σβώλη (Εκτελεστικό µέλος) 

Κωνσταντίνος Ριζόπουλος (Εκτελεστικό µέλος) 

Νικόλαος Σταθάκης (Εκτελεστικό µέλος) 

Ηλίας Κουκούτσης (Εκτελεστικό µέλος) 

Στυλιανή Στέγγου (Μη εκτελεστικό µέλος) 

Μαριάννα Στέγγου (Μη εκτελεστικό µέλος) 

Αθανάσιος Κλαπαδάκης (Ανεξάρτ.µη εκτελεστικό µέλος) 

Αλέξανδρος Παπαιωάννου (Ανεξάρτ.µη εκτελεστικό µέλος) 

Συνεργαζόµενες Τράπεζες 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ALPHA BANK 

EUROBANK 

GENIKI BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

CITIBANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 

NOVA BANK 

BNP PARIBAS 

LAIKI BANK 

HVB 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Εποπτεύουσα αρχή 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ/ 
∆/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ 

Αριθµός φορολογικού µητρώου 

094105288 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών 

6801/06/Β/86/08 

Νοµικοί Σύµβουλοι 

Σταµούλης Γεώργιος 

∆αούτης Γεώργιος 

∆ικηγορικο Γραφείο ∆ρυλερακης & Συνεργάτες 

Eλεγκτές 

Grant Thornton S.A. 

1.2.      Αντικείµενο εργασιών 

Η Τεχνική Ολυµπιακή 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 στα εξής: 

 στον κλάδο των κατασκευών, συµµετέχοντας στον ΜΟΧΛΟ Α.Ε. η οποία εξασφαλίζει την 

πρόσβαση της Εταιρείας στα µεγάλα τεχνικά έργα αλλά και στα µικρότερα µέσω της εταιρείας 

του Οµίλου ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ. 

 στον κλάδο των κατασκευών real estate του τοµέα των επενδύσεων ακινήτων, µέσω της 

συµµετοχής της στις εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC USA Inc. η οποία είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο NYSE της Νέας Υόρκης, ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ 
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ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ στην Ελλάδα, EUROROM  

CONSTRUCTII SRL και LAMDA OLYMPIC SRL στη Ρουµανία. 

 χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µέσω της συµµετοχής της στην Technical Olympic USA Inc. , η 

οποία προωθεί διάφορα χρηµατοδοτικά και ασφαλιστικά προγράµµατα για κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών κυρίως πελατών της, αλλά και τρίτων.  

 στον κλάδο του τουρισµού µέσω της συµµετοχής της στις εταιρείες ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ, ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΑΣ ΑΕ, ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ και ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ. 

 στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες και ήπιες πηγές µέσω της συµµετοχής 

της στην εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ 

 στη διαχείριση, εκµετάλλευση και έµµεσα στην κατασκευή µαρίνων µέσω της LAMDA TECHNOL 

FLISVOS HOLDING AE και της ∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 

 στη γεωργική & κτηνοτροφική εκµετάλλευση εκτάσεων ως και στη  βιοµηχανική παραγωγή & 

εµπορία πάσης φύσεως γεωργικών & κτηνοτροφικών προϊόντων καθώς και στην  εξαγωγή 

αυτών στην αλλοδαπή µέσω της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

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 συνεργία των διαφόρων κλάδων. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων 

2.1.      Έγκριση οικονοµικών καταστάσεων 

Οι απλές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής οι 

«οικονοµικές καταστάσεις») για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2006, εγκρίθηκαν για 

έκδοση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 28 Μαρτίου 2007 και τελούν υπό την οριστική 

έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

 

2.2.      Συµµόρφωση µε τα IFRS 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕ που καλύπτουν περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2006 (χρήση 2006), έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 

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

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

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

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

από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως την 31η ∆εκεµβρίου 2006. 

Το 2003 και 2004, εκδόθηκε από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) µία σειρά από 

καινούρια ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεωρηµένα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα (IAS), τα οποία σε συνδυασµό µε τα µη αναθεωρηµένα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

(IAS) τα οποία εκδόθηκαν από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, προγενέστερης του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB. Η προαναφερθείσα σειρά από πρότυπα αναφέρεται 

ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από την 1η 

Ιανουαρίου 2005. Ηµεροµηνία µετάβασης για τον όµιλο ήταν η 1η Ιανουαρίου 2004. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες €. 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς 

µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της 

30/9/2006 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.  
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2.2.1.      Ανακατάταξη κονδυλίων συγκριτικού Ισολογιµού 

Προκειµένου να επιτευχθεί καλύτερη συγκρισιµότητα µεταξύ των κονδυλίων του Ισολογισµού της 

τρέχουσας και της προηγούµενης χρήσης η εταιρεία προχώρησε σε ανακατάταξη των κονδυλίων του 

Ισολογισµού της χρήσης 2005. Οι ανακατατάξεις κονδυλίων που έγιναν είναι οι εξής: 

Κονδύλι Ισολογισµού
∆ηµοσιευµένο 
Υπόλοιπο

Αναµόρφωση
Αναµορφωµένο 
υπόλοιπο

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές 
απαιτήσεις

184.171 -75.535 108.636

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες 5.709 51.299 57.008
Λοιπές Απαιτήσεις 48.483 24.237 72.720

238.364 0 238.364  

Κονδύλι Ισολογισµού
∆ηµοσιευµένο 
Υπόλοιπο

Αναµόρφωση
Αναµορφωµένο 
υπόλοιπο

Λοιπές προβλέψεις 0 -7.019.581 -7.019.581
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις -4.234.185 -110.575.570 -114.809.755
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις -425.550.034 117.595.151 -307.954.883

-429.784.219 0 -429.784.219  

 

2.2.2.      Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα µε έναρξη ισχύος 2006 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση), Παροχές σε εργαζοµένους 

Η συγκεκριµένη τροποποίηση είναι υποχρεωτική για τις χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου του 2006. Η τροποποίηση αυτή παρέχει τη δυνατότητα µίας εναλλακτικής προσέγγισης για 

την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών. Είναι πιθανόν να επιβάλλει επιπλέον 

απαιτήσεις αναγνώρισης για τα προγράµµατα πολλών εργοδοτών (multi-employer plans), για τις 

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

παροχών. Επίσης, προσθέτει νέες απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Καθώς ο όµιλος δεν έχει πρόθεση να 

µεταβάλλει την λογιστική αρχή που εφαρµόζεται για την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζηµιών και δεν συµµετέχει σε κάποιο πρόγραµµα πολλών εργοδοτών, η εφαρµογή αυτής της 

τροποποίησης δεν αναµένεται να επηρεάσει τις οικονοµικές της καταστάσεις. 

Ε∆∆ΠΧΠ. 10 Ενδιάµεσες οικονοµικές αναφορές και αποµείωση 

Η παρούσα διερµηνεία µπορεί να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις, σε περίπτωση που 

αναγνωριστεί µία ζηµιά αποµείωσης σε ενδιάµεση περίοδο αναφορικά µε την υπεραξία ή επενδύσεις 

σε συµµετοχικούς τίτλους διαθέσιµους προς πώληση ή µη εισηγµένους συµµετοχικούς τίτλους που 

τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η αποµείωση δεν µπορεί να αντιλογιστεί σε επόµενες ενδιάµεσες ή 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Η ∆ιερµηνεία 10 εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Νοεµβρίου 2006. Ο όµιλος δεν επηρεάστηκε από την υιοθέτηση της 

διερµηνείας, καθώς δεν έχει προχωρήσει σε αντιστροφές ζηµιών αποµείωσης. 
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∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Επιλογή της εύλογης αξίας, 

Η τροποποίηση αυτή περιορίζει την ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων σαν χρηµατοοικονοµικά 

µέσα αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης. Ο όµιλος δεν 

αναµένεται να επηρεαστεί από την υιοθέτηση αυτής της τροποποίησης. 

Ε∆∆ΠΧΠ 4, Προσδιορίζοντας κατά πόσο µία σύµβαση περιλαµβάνει µία µίσθωση, 

Η διερµηνεία αυτή θέτει κριτήρια προκειµένου να εκτιµηθεί εάν µία µίσθωση περιλαµβάνεται σε µία 

συµφωνία που δεν έχει τον νοµικό τύπο της µίσθωσης. Κάθε συµφωνία που δίνει το δικαίωµα 

χρησιµοποίησης ενός στοιχείου του ενεργητικού µε αντάλλαγµα πληρωµές, θα θεωρείται µίσθωση. Η 

εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογιστικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις 

ισχύουσες συµβάσεις του οµίλου. 

2.2.3.    Πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες µε έναρξη ισχύος 2006, οι οποίες δεν 
σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του οµίλου. 

Τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και ερµηνείες είναι υποχρεωτικές για τις χρήσεις που αρχίζουν 

την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006, αλλά δεν είναι σχετικές µε τις δραστηριότητες του οµίλου: 

 ∆ΛΠ 21 (Τροποποίηση), Καθαρή επένδυση σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 

 ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση), Λογιστική Αντιστάθµισης Ταµιακών Ροών για προβλεπόµενες 

ενδοοµιλικές συναλλαγές, 

 ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΠ4 (Τροποποίηση), Ασφαλιστήρια συµβόλαια, 

 ∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση), Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, 

 ∆ΠΧΠ 6, Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, 

 ∆ΠΧΠ 6 (Τροποποίηση), Έρευνα και αξιολόγηση ορυκτών πόρων, 

 Ε∆∆ΠΧΠ 5, ∆ικαιώµατα συµµετοχών σε προγράµµατα αποδέσµευσης, αποκατάστασης και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 

 Ε∆∆ΠΧΠ 6, Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή σε συγκεκριµένη αγορά - 

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

 Ε∆∆ΠΧΠ 7, Εφαρµόζοντας την αναδιατύπωση των Οικονοµικών Καταστάσεων σύµφωνα µε το 

∆ΛΠ 29 «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες», 

 Ε∆∆ΠΧΠ 8, Πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 2, 

 Ε∆∆ΠΧΠ 9, Επανεκτίµηση Ενσωµατωµένων Παραγώγων. 
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Τα ανωτέρω πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες δεν αναµένεται να επηρεάσουν τις οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι η δοµή και οι σχετικές συναλλαγές θα 

παραµείνουν ως έχουν. 

2.2.4      Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία δεν 

έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ και δεν έχουν υιοθετηθεί προγενέστερα. 

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια 

σειρά νέων λογιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστούν για 

τις λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2006.  
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Η εκτίµηση της εταιρείας σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως 

εξής: 

∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Λόγω της έκδοσης του ∆ΠΧΠ 7, προστέθηκαν επιπλέον γνωστοποιήσεις στο ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των 

Οικονοµικών Καταστάσεων», προκειµένου µία επιχείρηση να γνωστοποιεί χρήσιµες πληροφορίες προς 

τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων σχετικά µε τους στόχους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

διαχείρισης των κεφαλαίων της.  

Η εταιρεία  θα εφαρµόσει τις τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 1, από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

∆ΠΧΠ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις 

Το ∆ΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

µέσα, εκτός από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συµφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεµένα µέρη 

και κοινοπραξίες, κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή µίας εικόνας για την χρήση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον όµιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. 

Η έκταση των γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων από τον όµιλο και από την έκθεσή τους σε κινδύνους. Tο ∆ΠΧΠ 7 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32, αλλά η παρουσίαση που 

απαιτείται από το ∆ΛΠ 32 παραµένει χωρίς καµία αλλαγή.  

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 από την 1η Ιανουαρίου 2007. 

∆ΠΧΠ 8 Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

Το ∆ΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ∆ΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονοµικές οντότητες των οποίων οι 

µετοχές ή οι οµολογίες είναι δηµόσια διαπραγµατεύσιµες, καθώς και οι οικονοµικές οντότητες που 

είναι στη διαδικασία έκδοσης µετοχών ή οµολογιών, να παρουσιάζουν οικονοµικές πληροφορίες κατά 

τοµέα. Εάν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας εντός του πεδίου εφαρµογής του ∆ΠΧΠ 8, όπως 

επίσης και τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 

απαιτούνται µόνο για τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  

Το ∆ΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου του 2009. 
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Ε∆∆ΠΧΠ 11, ∆ΠΧΠ 2 - Συναλλαγές Συµµετοχικών Τίτλων της ίδιας επιχείρησης ή 

επιχειρήσεων του ίδιου Οµίλου 

Η Ε∆∆ΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συµφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 

µετοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωµές µε µετρητά ή µε συµµετοχικούς τίτλους στις οικονοµικές 

καταστάσεις του οµίλου. Αυτή είναι µία σηµαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές 

στους απαιτούµενους λογιστικούς χειρισµούς. Για παράδειγµα, οι πληρωµές µε µετρητά αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Αντιθέτως, στις πληρωµές µε συµµετοχικούς 

τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται κατά την ηµεροµηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην 

περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται. 

Η ∆ιερµηνεία αυτή εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Μαρτίου 2007. 

Ε∆∆ΠΧΠ 12, Συµφωνίες για παραχώρηση δικαιώµατος παροχής υπηρεσιών 

Αυτή η ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2008. Η Ε∆∆ΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισµό συµφωνιών στις οποίες  

(i) µία οντότητα του δηµοσίου τοµέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συµβάσεις για την παροχή 

δηµοσίων υπηρεσιών σε επιτηδευµατίες του ιδιωτικού τοµέα («διαχειριστές των 

παραχωρήσεων») και  

(ii) (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται προϋποθέτουν τη χρήση της υποδοµής από τον 

διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση).  

Η IFRIC 12 είναι µία εκτενής ∆ιερµηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέµα. 

2.3.      Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Η προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί από τη διοίκηση τον 

σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δηµοσιευµένα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και τα δηµοσιευµένα 

ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς.  

Τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιµηθεί. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εµπειρία του 

παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων και των προσδοκιών για 

µελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά µε βάση τις συγκεκριµένες συνθήκες. 
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2.3.1.      Κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις 

Συγκεκριµένα ποσά τα οποία περιλαµβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις και οι 

σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιµώνται, απαιτώντας τον σχηµατισµό υποθέσεων σχετικά µε 

αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές µε βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 

των οικονοµικών καταστάσεων. Ως σηµαντική λογιστική εκτίµηση, θεωρείται µία η οποία είναι 

σηµαντική για την εικόνα της οικονοµικής κατάστασης του οµίλου και τα αποτελέσµατα και απαιτεί τις 

πιο δύσκολες, υποκειµενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσµα της ανάγκης 

για σχηµατισµό εκτιµήσεων σχετικά µε την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο όµιλος 

αξιολογεί τέτοιες εκτιµήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόµενος στα αποτελέσµατα του παρελθόντος και 

στην εµπειρία, συσκέψεις µε ειδικούς, τάσεις και άλλες µεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 

συγκεκριµένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις µας σχετικά µε το πώς αυτά ενδέχεται να 

αλλάξουν στο µέλλον. Στη σηµείωση 2 «Βασικές λογιστικές αρχές», αναφέρονται οι λογιστικές 

πολιτικές που έχουν επιλεγεί από τον όµιλο. 

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 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος στην Ελλάδα. Σηµαντικές εκτιµήσεις απαιτούνται για τον 

καθορισµό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήµατος, καθώς και για τον καθορισµό των προβλέψεων 

για φόρους εισοδήµατος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής 

καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Ο όµιλος δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενα θέµατα φορολογικού ελέγχου, καθώς θεωρεί 

ότι το αποτέλεσµα σχετικών ελέγχων δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
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Ενδεχόµενα γεγονότα 

Ο όµιλος εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών του. Η διοίκηση αξιολογεί τις σχετικές υποθέσεις και για διακανονισµούς που αναµένεται να 

επηρεάσουν σηµαντικά την οικονοµική θέση του οµίλου την 31η ∆εκεµβρίου 2006 έχει σχηµατίσει 

πρόβλεψη για την ενδεχόµενη ζηµιά. Παρόλα αυτά, ο καθορισµός των ενδεχόµενων υποχρεώσεων 

που σχετίζονται µε τις δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι µία πολύπλοκη διαδικασία που 

περιλαµβάνει κρίσεις σχετικά µε τις πιθανές συνέπειες και τις διερµηνείες σχετικά µε τους νόµους και 

τους κανονισµούς και η έκβαση αυτών των υποθέσεων µπορεί να διαφέρει από τις αρχικές εκτιµήσεις. 

Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερµηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε µία αύξηση ή µία µείωση των 

ενδεχόµενων υποχρεώσεων του οµίλου στο µέλλον. 

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. 

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 αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 
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Απαιτούνται συνεπώς, σηµαντικές εκτιµήσεις της διοίκησης, αναφορικά µε το µικτό αποτέλεσµα µε το 

οποίο θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούµενη κατασκευαστική σύµβαση (εκτιµώµενο κόστος 

εκτέλεσης). 

2. Βασικές λογιστικές αρχές 

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

οποίες συστηµατικά εφαρµόζει η εταιρεία είναι οι ακόλουθες  

3.1. 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 επιχειρηµατικούς τοµείς τον κλάδο των κατασκευών, τον κλάδο των 

κατασκευών Real Estate και τον ξενοδοχειακό κλάδο. Γεωγραφικά ο Όµιλος παρουσιάζει τους τοµείς  

Αµερικής, Ελληνικής Επικράτειας καθώς και λοιπές χώρες της Ευροζώνης. 

3.2. Ενοποίηση 

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. ∆ηλαδή, 

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 έπ’ 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 
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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 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. 

∆ιεταιρικές 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 ∆ΛΠ 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 
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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 ∆ΛΠ 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. 

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. 
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3.2.1. ∆οµή οµίλου 

Η δοµή του Οµίλου στις 31/12/2006 και µέχρι σήµερα έχει ως εξής: 

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης Xώρα Εγκατάστασης Ισοδύναµο % 
Συµµετοχής 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΗ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 48,23%

ALVITERRA HELLAS ATEOE ΕΛΛΑ∆Α 74,11%

TECHNICAL OLYMPIC USA INC (Όµιλος) ΑΜΕΡΙΚΗ 66,96%

TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC ΑΜΕΡΙΚΗ 100,00%

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 94,82%

MELITON BEACH ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 92,81%

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 49,77%

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 90,00%

ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 90,00%

VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 96,25%

Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 96,93%

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 94,39%

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 51,00%

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 75,00%

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 99,00%

∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 67,58%

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 84%

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 97%

ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 88%

EUROROM CONSTRUCT II SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΧΛΟΣ µε100%

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΜΟΧΛΟΣ µε100%

AUDLEY HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ µε100%

Μέθοδος καθαρής θέσης
LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING AE ΕΛΛΑ∆Α

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

LAMDA OLYMPIC SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ  

Στις 28/9/2006 ανακοινώθηκε από την εταιρεία η λύση της κατά 100% θυγατρικής της στην Αγγλία 

«TECHNICAL OLYMPIC (UK) PLC», εδρεύουσας στο Λονδίνο, λόγω ελλείψεως αντικειµένου 

δραστηριότητας. Η εν λόγω εταιρεία είχε συσταθεί στην Αγγλια το έτος 1997 και δραστηριοποιήθηκε 

στις εκεί κατασκευές ιδιωτικών οικιστικών έργων, καθώς και στην παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών 

στον τοµέα αυτό. 

Το λειτουργικό αποτέλεσµα µετά φόρων της περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες, ανέρχεται σε 

ζηµιά € 309 χιλ., και περιλαµβάνεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου. Το αποτέλεσµα 

της θυγατρικής αυτής που περιλαµβάνεται στα αποτελέσµατα της συγκριτικής περιόδου (1/1-

31/12/2005) είναι ζηµία € 45 χιλ. 
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3.3. 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 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. 
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3.4. 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 21 έως 50 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός από 5 έως 15 έτη 

Αυτοκίνητα 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. 
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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. 

3.5. 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 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 
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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. 

3.6. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

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

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

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 ∆ιοίκησης» της κατάστασης αποτελεσµάτων. 

Οι αποσβέσεις των άυλων στοιχείων περιλαµβάνονται στο «Κόστος πωλήσεων» και στα «Έξοδα 

διοίκησης» της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης . 
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3.7. 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. 

3.8. 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. 
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3.8.1. 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. 

3.8.1.1.   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 ∆ΛΠ 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. 

3.8.1.2.      ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία 

αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται   

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

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

από το κράτος,  

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

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

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

λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

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

πραγµατικού επιτοκίου. 

3.8.1.3.      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. 
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3.8.1.4.      ∆ιαθέσιµα 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. 

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. 

3.8.2. 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 ∆ιαθέσιµα 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 
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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.  

3.9. 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 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. 

Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµικά έξοδα, εκτός από τα αποθέµατα 

που σχετίζονται µε κατασκευές real estate, των οποίων το κόστος περιλαµβάνει τόκους δανείων που 

σχετίζονται άµεσα µε τις κατασκευές αυτές. 
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3.10. 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. 

3.11. 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. 

3.12. 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). 

3.13. 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. 

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. 
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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. 
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3.14. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 

3.14.1. 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 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. 

3.14.2. Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

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

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. 

3.14.2.1. 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 το 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. 
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3.14.2.2. 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 ∆ηµοσίου. 

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 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. 

3.15. 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. 
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3.16. 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. 

3.17. ∆ανεισµός 

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. 

3.18. 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.  

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. 
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3.19. 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: 

3.19.1. 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.  

3.19.2. 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. 

3.19.3. 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 3.21). 

3.19.4. Έσοδα ξενοδοχείου 

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

ηµέρα παραµονής ξεχωριστά). 

3.19.5. Έσοδα Καζίνο 

Τα παιχνίδια διεξάγονται µε βάση τον Κανονισµό ∆ιοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας 

των Καζίνο. Ο Έλεγχος και η εποπτεία ασκείται από τη ∆ιεύθυνση Καζίνο της Γενικής Γραµµατείας 

Τουρισµού του Υπουργείου Ανάπτυξης, επιτόπια, καθηµερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 

Καζίνο διά των κλιµακίων των εντεταλµένων για τον έλεγχο υπαλλήλων της.  
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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. 

3.19.6. 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. 

3.19.7. 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. 

3.19.8. Πωλήσεις αγαθών 

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

κυριότητα των αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή. 

3.19.9. Μερίσµατα 

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

3.19.10. 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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3.20. Κόστος δανεισµού 

Το κόστος δανεισµού που αφορά την κατασκευαστική περίοδο των κατοικιών του κλάδου home 

building κεφαλαιοποιείται στο κόστος κατασκευής των κατοικιών, σύµφωνα µε τον εναλλακτικό 

χειρισµό του ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού». 

Το κόστος δανεισµού που δεν αφορά κατασκευή κατοικιών προς πώληση αναγνωρίζεται ως έξοδο την 

περίοδο που πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τη µέθοδο Benchmarking του ∆ΛΠ 23 «Κόστος 

∆ανεισµού». 

3.21. Μισθώσεις 

3.21.1. 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. 
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3.21.2. 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. 

3.22. 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 
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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». 

3.23. Βιολογικά στοιχεία του ενεργητικού 

Ο Όµιλος, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 41, αναγνωρίζει ένα βιολογικό στοιχείο ενεργητικού, όταν και µόνον 

όταν: 

 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. 
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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. 

3.24. ∆ιανοµή 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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4. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

4.1. Πληροφορίες κατά τοµέα  

4.1.1. Πρωτεύων τοµέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τοµείς 

Η έδρα του Οµίλου είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης του Οµίλου είναι η Αµερική και οι 

λοιπές χώρες της Ευρωζώνης. Ως πρωτεύων τοµέας επιλέχθηκε ο γεωγραφικός τοµέας, δεδοµένου ότι 

το σηµαντικότερο ποσό του συνολικού κύκλου εργασιών προέρχεται από την θυγατρικής της 

Εταιρείας TOUSA που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ. 

Τα αποτελέσµατα κάθε τοµέα για την περίοδο 1/1 - 31/12/2005 και 1/1 – 31/12/2006 αναλύονται ως 

εξής: 

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2006 Αµερική
Ελλάδα και λοιπές 

Χώρες της 
Ευρωζώνης

Όµιλος

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 2.392.045 124.432 2.516.477

Πωλήσεις σε άλλους τοµείς  (291.182)  (249)  (291.431)

Καθαρές πωλήσεις 2.100.863 124.183 2.225.046

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων

 (202.359)  (6.687)  (209.046)

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (35.448) (165)  (35.613)
Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών 0 13 13
Κέρδη προ φόρων (237.807) (6.839)  (244.646)
Φορολογία εισοδήµατος 33.296 (6.498) 26.798
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (204.511) (13.337)  (217.848)  

Ποσά σε € '000

Αποτελέσµατα τοµέα την 31/12/2005 Αµερική
Ελλάδα και λοιπές 

Χώρες της 
Ευρωζώνης

Όµιλος

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 2.019.558 371.524 2.391.082
Πωλήσεις σε άλλους τοµείς 289.236 0 289.236
Καθαρές πωλήσεις 1.730.322 371.524 2.101.846

Αποτέλεσµατα εκµετάλευσης προ φόρων, χρηµατ 241.351 (31.488) 209.863
Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα 36.711 46.659 83.370
Αναλογία αποτελέσµατος συγγενών 0
Κέρδη προ φόρων 278.062 15.171 293.233
Φορολογία εισοδήµατος (101.799) (10.535)  (112.334)
Κέρδη χρήσης µετά από φόρους 176.263 4.636 180.899  

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ανά τοµέα κατά την 31/12/2005 και την 31/12/2006 

αντίστοιχα αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € '000

Ενεργητικό & υποχρεώσεις την 31/12/2006 Αµερική
Ελλάδα και λοιπές 

Χώρες της 
Ευρωζώνης

Όµιλος

Ενεργητικό τοµέα 2.091.307 1.170.983 3.262.290
Ενεργητικό συγγενών επιχειρήσεων 0 (718.043)  (718.043)
Σύνολο ενεργητικού 2.091.307 452.940 2.544.247

Ύποχρεώσεις τοµέα 1.626.104 302.842 1.928.946
Ύποχρεώσεις συγγενών επιχειρήσεων 0 (117.248)  (117.248)
Σύνολο υποχρεώσεων 1.626.104 185.594 1.811.698  

Ποσά σε € '000

Ενεργητικό & υποχρεώσεις την 31/12/2005 Αµερική
Ελλάδα και λοιπές 

Χώρες της 
Ευρωζώνης

Όµιλος

Ενεργητικό τοµέα 1.981.451 1.690.294 3.671.745
Ενεργητικό συγγενών επιχειρήσεων 0 1.195.643 1.195.643
Σύνολο ενεργητικού 1.981.451 2.885.937 2.476.102

Ύποχρεώσεις τοµέα 1.248.520 421.804 1.670.324
Ύποχρεώσεις συγγενών επιχειρήσεων 0 212.316 212.316
Σύνολο υποχρεώσεων 1.248.520 634.120 1.458.008  

Οι αποσβέσεις κάθε για την χρήση 2006 έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Αµερική
Ελλάδα και λοιπές 

Χώρες της 
Ευρωζώνης

Όµιλος

Αποσβέσεις 10.366 11.262 21.628
 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που έγιναν στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες τις Ευρωζώνης αφορούν 

κυρίως αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού για την εκτέλεση των νέων συµβάσεων έργων (αναβάθµιση 

του οδικού δικτύου Ιacobeni – Sadova στην Ρουµανία , Τεχνικά και έργα υποδοµής του ΟΣΕ ΣΤΟ 

Ικόνιο κλπ)  καθώς και την αγορά  εγκατάσταση νέου software (S.A.P) και αντίστοιχα τον 

εκσυγχρονισµό του Hardware. Oι αντίστοιχες κεφαλαιουχικές δαπάνες που έγιναν στην Αµερική ήταν 

αποτέλεσµα µιας σειράς ενεργειών, αναδιοργανώσεων εξαγορών  και συµµετοχών σε κοινοπραξίες µε 

σκοπό την επέκταση σε καινούργιες αγορές καθώς και τη βελτίωση των λειτουργικών & 

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων. 
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4.1.2. ∆ευτερεύων τοµέας πληροφόρησης – επιχειρηµατικοί τοµείς  

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών και των στοιχείων του Ενεργητικού του Οµίλου κατά επιχειρηµατικό 

τοµέα έχει ως εξής: 

31/12/2006

Ποσά σε χιλ. €
Κατασκευαστικός 

τοµέας
Ξενοδοχειακός 

Τοµέας

Έσοδα από τη 
λειτουργία του 

Καζίνο

Home Building 
/Real Estate

Λοιπά   Σύνολο

Καθαρές πωλήσεις 69.085 21.459 14.178 2.101.483 18.840 2.225.045

Ενεργητικό τοµεά 113.219 28.498 20.301 2.091.693 290.537 2.544.248
31/12/2005

Ποσά σε χιλ. €
Κατασκευαστικός 

τοµέας
Ξενοδοχειακός 

Τοµέας

Έσοδα από τη 
λειτουργία του 

Καζίνο

Home Building 
/Real Estate

Λοιπά   Σύνολο

Καθαρές πωλήσεις 49.729 13.227 14.178 2.018.000 6.712 2.101.846

Ενεργητικό τοµεά 130.186 72.694 20.301 1.981.705 271.216 2.476.102  

4.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004) σε 

αναπροσαρµοσµένες αξίες, όπως αυτές προσδιορίστηκαν βάσει εύλογων αξιών από ανεξάρτητο 

εκτιµητή κατά την ηµεροµηνία µετάβασης. Από την αποτίµηση των οικοπέδων και των κτιρίων σε 

εύλογες αξίες προέκυψε υπεραξία ποσού € 1.404 χιλ. και € 1.406 χιλ. αντίστοιχα η οποία 

καταχωρήθηκε στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων «Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε 

τρέχουσες αξίες». Αντίστοιχα το ανωτέρω κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων µειώθηκε µε αναβαλλόµενη 

φορολογία που αντιστοιχεί στην υπεραξία ποσού € 983 χιλ. Από την αναπροσαρµογή προέκυψε για 

ορισµένα πάγια ζηµιά ύψους € 217 χιλ. η οποία καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα εις νέο. 

Ειδικότερα η  αποτίµηση των οικοπέδων και κτιρίων του οµίλου έγινε από ανεξάρτητο επαγγελµατία 

εκτιµητή την 31.12.2004 µε εφαρµογή των παρακάτω τρόπων προσδιορισµού της εκτίµησης : 

1) Αξία του ακινήτου ως το σύνολο της αξίας των οριζόντιων ιδιοκτησιών του ακινήτου ,η οποία 

προσδιορίστηκε ως η µέση σταθµική τιµή των κατωτέρω µεθόδων: 

• την συγκριτική µέθοδο 

• την µέθοδο κεφαλοποίησης (προσόδου) και  

• τα στοιχεία της κτηµαταγοράς 

2) Αξία του ακινήτου ως το άθροισµα της αξίας του οικοπέδου του ακινήτου και της αξίας των κτιρίων 

προσαυξηµένη κατά το µικτό εργολαβικό κέρδος (ΜΕΚ). Η αξία του οικοπέδου Προσδιορίστηκε ως η 

µέση σταθµική τιµή των κατωτέρω µεθόδων: 

• την συγκριτική µέθοδο 

• την µέθοδο κεφαλοποίησης (προσόδου) και  

• τα στοιχεία της κτηµαταγοράς 
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Η εκτίµηση της αποµένουσας αξίας κόστους κατασκευής των κτισµάτων (κόστος αντικατάστασης) 

εκτιµάται µε βάση τα στοιχεία της κτηµαταγοράς και τα στοιχεία που τηρούνται από τους εκτιµητές 

για το κόστος κατασκευής ανάλογων κτιρίων, την παλαιότητα καθώς και την κατάσταση των κτιρίων. 

Τα οικόπεδα, στα οποία έχουν πραγµατοποιηθεί µόνο χωµατουργικά έργα και αντιστηρίξεις 

αποτιµούνται χωριστά µε τη συγκριτική µέθοδο, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της κτηµαταγοράς. 

Οι αξίες που προέκυψαν προσαρµόστηκαν κατάλληλα για να απεικονίζουν την εύλογη αξία τους την 1η 

Ιανουαρίου 2004.  

Την 31/12/2006 η τρέχουσα αξία των οικοπέδων και κτιρίων του οµίλου, εκτιµήθηκε από την εταιρεία, 

η οποία επανεκτίµησε τις παραπάνω µεθόδους και δεν προέκυψε σηµαντική διαφορά σε σχέση την 

λογιστική τους αξία. 

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

ενεργητικού έναντι δανεισµού. 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήµατα Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 157.300 103.630 60.311 23.189 26.725 8.904 380.059
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (323) (3.985) (17.807) (13.932) (10.190) 0 (46.237)
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2005 156.977 99.645 42.504 9.257 16.535 8.904 333.822

Προσθήκες 7 1.316 6.325 2.590 9.158 16.617 36.013
Πωλήσεις 0 (32) (356) (2.145) (8.404)  (15) (10.952)
Μεταφορές  (1.000) (2.800) 0 0 0 0 (3.800)
Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους 0 865 1.402 1.595 1.832 0 5.694
Αποσβέσεις χρήσης  (453) (3.465) (9.787) (6.598) (2.911) 0 (23.214)
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 153 188 1.515 4.403 0 6.259
Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 (209) (621) (674) (848) 0 (2.352)
Κόστος κτήσης την 31/12/2005 156.307 102.979 67.682 25.229 29.311 25.506 407.014
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (776) (7.506) (28.027) (19.689) (9.546) 0 (65.544)
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2005 155.531 95.473 39.655 5.540 19.765 25.506 341.470

Προσθήκες 849 1.302 3.294 542 10.001 0 15.989
Πωλήσεις  (1.063) 0 (1.652) (957) (6.179) 0 (9.851)
Μεταφορές  (3.337) 3.065 0 (8.798) 8.840  (6.429) (6.658)
Συναλλαγµατικές διαφορές κόστους 0 (732) (1.664) (214) (2.512) 0 (5.122)
Αποσβέσεις χρήσης 0 (4.689) (8.165) (1.056) (7.414) 0 (21.325)
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων  (195) 0 1.155 208 4.885 0 6.054
Μεταφορές Αποσβέσεων 0 1.466 0 8.798 (8.840) 0 1.424
Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 0 178 573 105 818 0 1.675
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 152.756 106.615 67.661 15.802 39.462 19.077 401.372
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις  (971) (10.551) (34.464) (11.634) (20.097) 0 (77.716)
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2006 151.786 96.064 33.196 4.168 19.365 19.077 323.656 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Οικόπεδα Κτίρια
Μεταφορικά 

µέσα

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Ποσά σε € '000 1.698 3.084 1.485 764 199 7.230
Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 0 (61) (350) (654) 0 (1.065)
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 1.698 3.023 1.135 110 199 6.165

Προσθήκες 0 3 3 146 490 642
Μεταφορές  (600) (1.680) 0 0 0 (2.280)
Αποσβέσεις χρήσης 0 (62) (94) (82) 0 (238)
Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 1.098 1.407 1.488 910 689 5.592
Κόστος κτήσης την 31/12/2005 0 (63) (444) (736) 0 (1.243)
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 1.098 1.344 1.044 174 689 4.349

Προσθήκες 0 0 0 1  (5) (4)
Αποσβέσεις χρήσης 0 (26) (89) (61) 0 (177)
Συναλλαγµατικές διαφορές αποσβέσεων 1.098 1.407 1.488 911 684 5.588
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 0 (89) (533) (797) 0 (1.420)
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 1.098 1.318 955 113 684 4.168  

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση σε επίπεδο οµίλου αφορούν κυρίως την ανακαίνιση των 

ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 
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Η εταιρεία περιλαµβάνει στις ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση κόστη για την κατασκευή κτιρίου- 

γραφείων της µητρικής επί της οδού Σολωµού 22 στον Άλιµο .Την κατασκευή των γραφείων έχει 

αναλάβει η θυγατρική εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ βάση του Ιδ. Συµφωνητικού τις 3/2/2004. 

Ο Όµιλος και η εταιρεία έχει αποκτήσει µηχανήµατα και µεταφορικά µέσα µε συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Η λογιστική αξία των παγίων αυτών αναλύεται παρακάτω: 

Ποσά σε € '000
Μηχανήµατα & 

Λοιπός 
Εξοπλισµός

Μεταφορικά 
Μέσα

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 31/12/2005 24.007 839 24.846
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (7.093)  (131)  (7.224)
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2005 16.914 708 17.622

Αγορές 1.475 68 1.544
Αποσβέσεις Χρήσης (2.571) 18  (2.553)
Κόστος κτήσης την 31/12/2006 25.482 908 26.390
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (9.664)  (113)  (9.777)
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2006 15.819 795 16.613  

4.3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού του Οµίλου αφορούν σε λογισµικά προγράµµατα και σε δικαιώµατα 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας (άδεια λειτουργίας του Καζίνο). Η ανάλυση των άυλων στοιχείων του 

ενεργητικού σε επίπεδο Οµίλου έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000
∆ικαιώµατα 
βιοµηχανικής 
Ιδιοκτησίας

 Computer 
Software

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2005 15.001 766 15.767
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.042) (418) (1.460)
Λογιστική αξία την 1/1/2005 13.959 348 14.307

Αγορές 0 737 737
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές (1) 0 (1)
Αποσβέσεις χρήσης 0 (279) (279)
Κόστος Κτήσης την 31/12/2005 15.000 1.503 16.503
 Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.042) (697) (1.739)
Λογιστική αξία την 31/12/2005 13.958 806 14.764

Αγορές 0 223 223
Αποσβέσεις χρήσης (23) (279) (303)
Κόστος Κτήσης την 31/12/2006 15.000 1.726 16.726
 Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1.065) (976) (2.042)
Λογιστική αξία την 31/12/2006 13.935 750 14.684  

Τα άυλα πάγια της εταιρείας είναι τα παρακάτω: 

∆υνάµει της υπ’ αριθµ. 2096/9-12-94 απόφασης του Υπουργού Τουρισµού παραχωρήθηκε άδεια για 

την λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο στην δικαιοπάροχο της εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
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Α.Ε.». Η ως άνω υπουργική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/30-12-1994 (Τεύχος Β’). Μεταξύ 

των σηµαντικότερων όρων της παραχώρησης της άδειας είναι οι εξής:  

 Απαγορεύεται στον κάτοχο της αδείας η µεταφορά της επιχείρησης Καζίνο εκτός των 

εγκαταστάσεων του Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής. 

 Προβλέπεται συµµετοχή του ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη των παιχνιδιών (ποσοστό 20%). 

 Το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών από την 

έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης να µην χορηγούνται άλλες άδειες καζίνο πέραν αυτών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994. 

Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 43 του Ν. 3105/2003, µέχρι τις 31.8.2014 δεν θα χορηγηθεί 

άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νοµό Χαλκιδικής και σε περιµετρική απόσταση 30 χλµ. από τα όρια 

του Νοµού. 

Η ωφέλιµη ζωή της άδειας είναι απεριόριστη, καθώς δεν µπορεί να αφαιρεθεί από την Εταιρεία χωρίς 

να υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος µε προηγούµενη ψήφιση σχεδίου νόµου ζωής και συνεπώς δεν 

υπάρχει προβλεπτό όριο για τη  διάρκεια µέσα στην οποία η άδεια αυτή αναµένεται να παράγει 

ταµειακές ροές για τον Όµιλο. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται αποσβέσεις αλλά η άδεια χρήσης 

εξετάζεται ετησίως ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περίπτωση αποµείωσης της αξίας της. Η ωφέλιµη 

ζωή της άδειας επανεξετάζεται, επίσης, ετησίως για να διαπιστωθεί εάν τα γεγονότα και οι συνθήκες 

εξακολουθούν να υποστηρίζουν την εκτίµηση της απεριόριστης ωφέλιµης. 

Ο Όµιλος βάσει των προηγούµενων λογιστικών αρχών απόσβενε την άδεια σε διάρκεια δώδεκα ετών. 

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, επειδή ο χειρισµός αυτός ήταν συνεπής µε το ∆ΛΠ 38 το οποίο 

ίσχυε µέχρι τις 31/12/2003, δεν έγινε προσαρµογή για προηγούµενες χρήσεις και έτσι το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο την 1/1/2004 θεωρήθηκε τεκµαιρόµενο κόστος. 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας, αφορούν στο σύνολό τους αγορά λογισµικών 

προγραµµάτων και αναλύονται ως εξής: 

Ποσά  σε  € '000 Com puter 
Softw are

Σύνολο

Κόστος Κτήσης την  1/1/2005 10 10
µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (5) (5)
Λογιστική  αξία  την  1/1/2005 5 5

Αγορές 243 243
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ ιαγραφές 0 0
Αποσβέσεις χρήσης (94) (94)
Κόστος Κτήσης την  31/12/2005 253 253
 Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (99) (99)
Λογιστική  αξία  την  31/12/2005 154 154

Αποσβέσεις χρήσης (54) (54)
Κόστος Κτήσης την  31/12/2006 253 253
 Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (153) (153)
Λογιστική  αξία  την  31/12/2006 100 100  
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∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των άυλων παγίων 

στοιχείων έναντι δανεισµού. 

∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων. 

4.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές 

Οι εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και TOUSA αποτιµήθηκαν µε βάση την χρηµατιστηριακή τους αξία κατά τις 

ηµεροµηνίες σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, ως εταιρείες εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο 

Αξιών. Η εύλογη αξία τους την 31η ∆εκεµβρίου 2006 και 2005, ήταν € 320 εκ. και € 736 εκ. 

αντίστοιχα. 

Οι λοιπές εταιρείες, δεδοµένου ότι δεν ήταν εφικτό να προσδιοριστεί η εύλογη αξίας τους αξιόπιστα, 

αποτιµήθηκαν στο κόστος κτήσης τους. Η λογιστική τους αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 είναι 

€ 242 εκ. και € 193 εκ αντίστοιχα. Με βάσει την προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών 

τους, προέκυψε ζηµιά αποµείωσης για ορισµένες θυγατρικές και υπεραξία για κάποιες άλλες.  

Για όλες τις εταιρείες διενεργείται έλεγχος προς διαπίστωση τυχόν αποµείωσης της αξίας τους. 

H ανάλυση της κίνησης του λογαριασµού «Συµµετοχές σε θυγατρικές» έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005
Αρχή περιόδου 929.179 815.787

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (+) 9.571 22.419

Πωλήσεις (-) 0 (18.516)
Κέρδος από αποτίµηση σε εύλογες αξίες 
αναγνωριζόµενο στα ίδια κεφάλαια

40.164 118.680

Μείωση αποθεµατικού αναπροσαρµογής λόγω 
αποµείωσης

(405.197) (900)

Αναστροφή ζηµιας 224 0

Κέρδος / Ζηµιά από αποτίµηση σε εύλογες αξίες 
αναγνωριζόµενη στην κατάσταση αποτελεσµάτων

(11.544) (8.291)

Λήξη περιόδου 562.397 929.179  

Η ζηµιά των συµµετοχών που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα και των δύο παρουσιαζόµενων 

χρήσεων, προέρχεται κυρίως από την αποτίµηση της εταιρείας ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και βασίζεται στην 

χρηµατιστηριακή της αξία, ενώ η µείωση του αποθεµατικού οφείλεται στην σηµαντική πτώση της 

τιµής της µετοχής της θυγατρικής TOUSA που είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης.  

Κατά τη διάρκεια της χρήσης το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε κάποιες θυγατρικές µειώθηκε 

λόγω της µη συµµετοχής του Οµίλου σε αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου των θυγατρικών. Από 

αυτές τις συναλλαγές το κέρδος ή ζηµιά που προέκυψε καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα της χρήσης. 

Η δοµή του Οµίλου καθώς και τα ποσοστά συµµετοχής που έχει, άµεσα ή έµµεσα, η µητρική στις 

λοιπές επιχειρήσεις του Οµίλου παρουσιάζονται στην παρ.3.2.1.  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

 

Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2006  
 

100

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της εταιρείας, που ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και 

περιλαµβάνονται στο κονδύλι «Επενδύσεις σε συγγενείς» είναι οι εξής: 

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Θυγατρικής
% 

συµµετοχής
Χώρα Ίδια κεφάλαια

% 
συµµετοχής

Χώρα Ίδια κεφάλαια

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 48,23% ΕΛΛΑ∆Α 66.063 48,23% ΕΛΛΑ∆Α 63.631
ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ 75,00% ΕΛΛΑ∆Α 3.062 75,00% ΕΛΛΑ∆Α 3.319
ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΑΕ 99,00% ΕΛΛΑ∆Α 614 99,00% ΕΛΛΑ∆Α 666
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 94,82% ΕΛΛΑ∆Α 199.238 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 157.400
ALVITERRA HELLAS Α.Ε. 74,12% ΕΛΛΑ∆Α 289 50,00% ΕΛΛΑ∆Α 113
∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 67,58% ΕΛΛΑ∆Α 4.071 67,58% ΕΛΛΑ∆Α 4.143
ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΓΡ/ΚΗ 94,91% ΕΛΛΑ∆Α 9.877 94,39% ΕΛΛΑ∆Α 8.682
ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΙΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 92,94% ΕΛΛΑ∆Α 34.211 92,81% ΕΛΛΑ∆Α 35.525
ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 5.284 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 6.297
ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 7.197 90,00% ΕΛΛΑ∆Α 9.028
VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α 96,57% ΕΛΛΑ∆Α 2.060 96,25% ΕΛΛΑ∆Α 2.058
ΕΡΓΑΣ.ΕΛ.ΣΠΟΥ∆.ΤΟΥΡ.Ε.Π.ΚΑ 96,93% ΕΛΛΑ∆Α 54 96,93% ΕΛΛΑ∆Α 89
ΤΟΥΡΙΣΤ.ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Π.ΚΑΡΡΑ 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 186 51,00% ΕΛΛΑ∆Α 203
ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 62,34% ΕΛΛΑ∆Α 30.993 49,77% ΕΛΛΑ∆Α 22.823
TECHNICAL OLYMPIC SERVICES 100,00% U.S.A 1.804 100,00% U.K 210.915
TOUSA 66,96% U.S.A 465.094 100,00% U.S.A 2.558

67,07% U.S.A 730.373

31/12/2006 31/12/2005

 

Ο Όµιλος ελέγχει την εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. µέσω της δυνατότητας ελέγχου της πλειοψηφίας των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, παρόλο που η συµµετοχή του στις Εταιρείες αυτές είναι 

µικρότερη από 50%. 

4.5. Επενδύσεις σε συγγενείς 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις για τον Όµιλο και την Εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 31,00% ΕΛΛΑ∆Α 862 1.120 369 0 627 481 1.264
LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 25,00% ΕΛΛΑ∆Α 16.867 16.815 60 0 8 0 52
LAMDA OLYMPIC SRL 50,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.324 0 3.486 0 162 1.687 1.661
AUDLEY HOLDING LIMITED 48,00% ΚΥΠΡΟΣ  (4) 0 1.000 0 1.004 0 6
ZACOLA VENTURES LIMITED 4,82% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 2

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 37,00% ΕΛΛΑ∆Α 1.075 836 745 0 506 270 1.129
LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 30,00% ΕΛΛΑ∆Α 14.854 14.883 41 60 11 0 33
LAMDA OLYMPIC SRL 50,00% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 3.341 0 4.458 0 1.117 9.474 9.357
ZACOLA VENTURES LIMITED 4,82% ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2 2

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 31,00% ΕΛΛΑ∆Α 862 1.120 369 0 627 481 1.264
LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 25,00% ΕΛΛΑ∆Α 16.867 16.815 60 0 8 0 52

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης % Συµµ. Χώρα Ίδια Κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 37,00% ΕΛΛΑ∆Α 1.075 836 745 0 506 270 1.129
LAMDA TECHNOL FLOISVOS HOL 30,00% ΕΛΛΑ∆Α 14.854 14.883 41 60 11 0 33

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2005

31/12/2006
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H ανάλυση της κίνησης του λογαριασµού «Επενδύσεις σε συγγενείς» έχει ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Έναρξη χρήσης 6.378 5.788 4.649 4.649

Αυξήσεις κεφαλαίου 608 0 510 0

Αποµείωση της αξίας  (576) 0 0 0

Αναλογία Αποτελέσµατος συγγενών 
επιχειρήσεων

13 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 183 590 0 0

Λήξη χρήσης 6.606 6.378 5.159 4.649

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.6. Επενδύσεις σε κοινοπραξίες 

Οι επενδύσεις σε κοινοπραξίες που παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

αφορούν κοινοπραξίες των θυγατρικών ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. και TOUSA. Ο όµιλος ενοποιεί τις κοινοπραξίες 

µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ποσοστό συµµετοχής του οµίλου στις κοινοπραξίες αυτές 

καθώς και επιλεγµένα οικονοµικά µεγέθη των κοινοπραξιών αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

Ποσά σε € '000

Επωνυµία Κοινοπραξίας
% 

Συµµετοχής
Χώρα Ίδια Κεφάλαια

Μη 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

32,50% ΕΛΛΑ∆Α  (1.599) 0 2.079 0 5.360  (1.424) 186

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΟΑΚΑ

50,00% ΕΛΛΑ∆Α 346 23 7.820 0 8.226 628 557

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ

32,50% ΕΛΛΑ∆Α  (54) 15 3.328 0 3.711 330 290

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

50,00% ΕΛΛΑ∆Α 0 186 9.460 0 7.091 13.546 13.627

HM Villas at Tremont Ltd. 49,00% ΗΠΑ 52 34 17 0 0 3.958 3.934
CP Red Oak Partners, Ltd. 50,00% ΗΠΑ 2.287 10.590 2 7.783 522 5.156 5.040

 Chantilly Park Condos, LLC 49,00% ΗΠΑ 0 569 32 0 601 17.254 12.868

 Laurel Highlands, LLC 50,00% ΗΠΑ 5.935 9.472 364 3.797 105 4.453 4.508

 Reflection Key, LLC 49,00% ΗΠΑ 15.865 15.961 10 0 106 0 1.932

 Engle Whitestone LLC (Verrado) 49,00% ΗΠΑ 1.929 945 1.350 0 366 30.242 25.220

Engle Sierra Verde P4, LLC 49,00% ΗΠΑ 1.997 4.028 1.282 0 3.313 18.686 16.415

Engle Sierra Verde P5, LLC 49,00% ΗΠΑ 8.506 8.496 561 0 550 7.070 6.233
LH-EH Layton Lakes Estates, LLC 50,00% ΗΠΑ 20.421 47.004 292 25.787 1.088 0 0
Engle Sunbelt, LLC 49,00% ΗΠΑ 49.946 189.371 17.094 122.460 34.058 388.099 341.071
SC Development Enterprises, LLC 49,90% ΗΠΑ 0 50 137 0 188 0 432
Beacon Hill at Mountain's Edge LLC 49,00% ΗΠΑ 16.231 15.836 1.750 0 1.355 4.434 4.055

R.R. Houston Development LLC 49,00% ΗΠΑ 7.378 12.542 9 4.479 694 3.118 3.379
Engle / Gilligan LLC 49,00% ΗΠΑ 6.029 7.557 1.038 0 2.566 6.456 6.242
TOUSA / Kolter LLC (Waldrep) 50,00% ΗΠΑ 19.778 130.863 3.064 59.226 54.923 0 1.536
TOUSA at Wellington LLC 50,00% ΗΠΑ 23.900 55.649 76 31.383 442 0 0
Waterview JV Partners 50,00% ΗΠΑ 2.302 6.104 16 3.399 419 0 74
TOUSA-Hearthstone Lake Webster, LLC 5,00% ΗΠΑ 10.325 21.119 0 10.324 470 0 0
Newmark/Lennar Central Texas, LP 50,00% ΗΠΑ 483 2.816 312 2.400 245 1.932 314

31/12/2006
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Επωνυµία Κοινοπραξίας
% 

Συµµετοχής
Χώρα Ίδια Κεφάλαια

Μη 
κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Κυκλοφορούν 
ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις

Έσοδα Έξοδα

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
ΓΑΝΤΟΥΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

33,00% ΕΛΛΑ∆Α 3 0 1.723 0 1.719 365 272

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 
ΟΑΚΑ

50,00% ΕΛΛΑ∆Α 39 16 4.917 0 4.894 1.175 322

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΕ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ

32,50% ΕΛΛΑ∆Α  (27) 7 1.715 0 1.749 516 754

Κ/Ξ ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΕ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΡΓΟ ΤΗΣ ∆Ω∆ΩΝΗΣ

50,00% ΕΛΛΑ∆Α 0 139 4.233 0 4.372 0 0

ΗΜ Villas at Tremont Ltd. 49,00% ΗΠΑ 1.383 1.959 17 641 0 1.693 1.438
CP Red Oak Partners Ltd 50,00% ΗΠΑ 590 5.921 25 4.459 306 676 693
SR Holdings LP (Stevens Rand) 49,00% ΗΠΑ 1.135 4.258 53 2.251 454 362 226
Lorton South Condominius LLC 49,00% ΗΠΑ 2.145 14.988 3 0 1.608 0 69
Chantilly Park Condos, LLC 49,00% ΗΠΑ 2.098 5.295 3.465 0 1.167 14.801 9.878
laurel highlands LLC 50,00% ΗΠΑ 1.657 5.163 33 1.513 369 3.917 3.952
Reflection Key, LLC 49,00% ΗΠΑ 1.219 3.720 36 0 626 0 17
Engle Whitestone LLC (Verrado) 49,00% ΗΠΑ 2.262 5.437 1.834 0 957 19.217 15.652
Engle Sierra Verde P4, LLC 49,00% ΗΠΑ 504 4.341 143 0 1.264 905 620
Engle Sierra Verde P5, LLC 49,00% ΗΠΑ 652 3.003 0 0 248 0 33
Cibola Vista Community Development 50,00% ΗΠΑ 0 0 0 0 0 0 0
LH-EH Layton Lakes Estates 50,00% ΗΠΑ 8.809 17.554 64 0 0 0 0
Engle Sunbelt LLC 49,00% ΗΠΑ 23.744 113.915 6.259 81.619 10.747 130.340 117.831
ARSIC LLC 26,00% ΗΠΑ 248 2.258 0 0 0 0 0
SC Development Enterprices 49,90% ΗΠΑ 925 897 980 0 449 4.849 3.940
Beacon Hill at Mountains Edge 49,00% ΗΠΑ 1.258 4.562 52 0 229 0 107
RR Houston Development LLC 49,00% ΗΠΑ 2.503 8.363 261 3.112 503 2.320 2.392
Engle / Gilligan LLC 49,00% ΗΠΑ 931 3.846 1.030 0 1.264 7.041 5.816
TOUSA /Kolter LLC (Waldrep) 50,00% ΗΠΑ 5.377 55.324 4.246 48.105 711 0 1.458
EH/Transeastern LLC 50,00% ΗΠΑ 35.853 361.340 12.549 247.944 64.300 46.601 52.960
TOUSA at Wellington LLC 50,00% ΗΠΑ 12.327 24.655 0 0 0 0 0
Waterview JV Partners 50,00% ΗΠΑ 1.193 2.386 0 0 0 0 0

31/12/2005

 

Σηµειώσεις: 

1. Αφορά Συµµετοχές της ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ. στις  συγκεκριµένες Κοινοπραξίες. Το ποσοστό συµµετοχής της TEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ 

στην ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. είναι 48,23%. 

2. Αφορά Συµµετοχές της TOUSA στις συγκεκριµένες Κοινοπραξίες. Το ποσοστό συµµετοχής της TEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ στην 

TECHNICAL OLYMPIC USA Inc στις 31/12/2006 ήταν 66,96 % , ενώ στις 31/12/2005 ήταν 67,07%. 

Στο κονδύλι «Επενδύσεις σε κοινοπραξίες» της θυγατρικής TOUSA µέχρι και τη σύνταξη των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 30/09/2006 περιέχονταν η 

συµµετοχή της στην κοινοπραξία Transeastern µε ποσοστό 50%. Η κοινοπραξία κατά τη λήξη της 

τελευταίας διαχειριστικής της χρήσης, είχε σύνολο υποχρεώσεων µεγαλύτερο από το σύνολο των 

περιουσιακών της στοιχείων, µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται η βιωσιµότητα της επιχείρησης. Για το 

λόγο αυτό ο όµιλος  προέβει σε αποµείωση της αξίας της επένδυσης του στην παραπάνω κοινοπραξία, 

καταγράφοντας ζηµίες από την κοινοπραξία αυτή ποσού € 70,1 εκατ., η οποία περιλαµβάνει και ύψους 

€ 23,8 εκ και απαιτήσεις από παροχή υπηρεσιών και τόκους ύψους € 16,3 εκ. 

Σε σχέση µε τις κοινοπραξίες που περιγράφονται παραπάνω δεν υπάρχουν δεσµεύσεις για 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. 
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4.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση του Οµίλου περιλαµβάνουν: 

Ποσά σε € '000
∆άνεια σε 
πελάτες real 

estate

Λοιπές 
συµµετοχές

Total

Υπόλοιπο την 1/1/2005 55.660 6 55.666

Προσθήκες (+) 37.220 0 37.220

∆ιαθέσεις (-)  (64.265) 0  (64.265)

Λοιπές µεταβολές 8.606 0 8.606

Υπόλοιπο την 31/12/2005 37.221 6 37.227

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2006

Προσθήκες 31.809 5 31.814

∆ιαθέσεις  (33.340) 0  (33.340)

Λοιπές µεταβολές  (3.880) 0  (3.880)

Υπόλοιπο την 31/12/2006 31.810 11 31.821

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα κατά την 31/12/2006 περιλαµβάνουν κυρίως δάνεια σε 

πελάτες της TOUSA ποσού € 31.809 χιλ.  ($ 41.893). Συγκεκριµένα η TOUSA προσφέρει 

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στις περισσότερες από τις αγορές που δραστηριοποιείται . Μεταξύ 

αυτών περιλαµβάνεται η εξεύρεση χρηµατοδότησης για τους αγοραστές κατοικιών (MORTAGE 

FINANCE) που παρέχεται από την ΤΟ FINANCIAL SERVICES και η παροχή υπηρεσιών 

υποθηκοφυλακείου  για τίτλους ιδιοκτησίας (TITLE COMPANY).  

Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους αγοραστές σπιτιών που κατασκευάζει η 

TOUSA  αλλά και σε αγοραστές σπιτιών άλλων εταιρειών ή σε ιδιοκτήτες κατοικιών που επιθυµούν να 

αναχρηµατοδοτήσουν στεγαστικά δάνεια . Τα δάνεια αυτά πωλούνται σε ιδιώτες επενδυτές µέσα σε 

30 ηµέρες από την έκδοσή τους και συνεπώς η λογιστική αξία τους δεν διαφέρει από την εύλογη αξία 

τους. 
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4.8. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στον ισολογισµό και αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογιστική αξία την 31/12/2005 12.324 2.374

Μεταφορά από ιδιοχρησιµοποιούµενα 214 0

Υπεραξία επανεκτίµησης 737 0

Λογιστική αξία την 31/12/2006 13.275 2.374  

Τα έσοδα που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα της χρήσης και αφορούν επενδύσεις σε ακίνητα 

έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
Έσοδα από µισθώµατα 628 541 51 33

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Την 31/12/2006 η τρέχουσα αξία των επενδύσεων του Οµίλου σε οικόπεδα και κτίρια, 

προσδιορίσθηκε από την εταιρεία, η οποία επανεκτίµησε τις παραπάνω µεθόδους τις οποίες εφάρµοσε 

ο ανεξάρτητος εκτιµητής και οι διαφορές καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσης. Οι 

µεταβολές στις αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα καθώς και τα ποσά που καταχωρήθηκαν στα 

αποτελέσµατα χρήσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΑΤΡΑΣ

ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΠΥΛΑΙΑΣ

 ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

ΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 31/12/2006 1.920 5.800 3.693 1.124 12.537
Εύλογη αξία την 31/12/2006 2.051 5.800 3.693 1.731 13.275
(Κέρδος) / Ζηµιά  (131) 0 0  (607)  (738)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε χιλ. € ΑΚΙΝΗΤΟ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 
ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

ΛΟΙΠΑ 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΣΥΝΟΛΟ

Λογιστική αξία την 31/12/2006 2.220 141 13 2.374
Εύλογη αξία την 31/12/2006 2.220 141 13 2.374
(Κέρδος) / Ζηµιά 0 0 0 0

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη ρευστοποίηση των επενδύσεων σε ακίνητα ή στην απόδοση των 

εσόδων ή του προϊόντος πιθανής διάθεσής τους.  

∆εν υπάρχουν συµβατικές υποχρεώσεις για την αγορά, κατασκευή ή την αξιοποίηση των επενδύσεων 

σε ακίνητα ή για πιθανές επισκευές και συντηρήσεις που γίνονται σε αυτά. 
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4.9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας παρουσιάζεται 

παρακάτω: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

∆οσµένες Εγγυήσεις 579 149 0 0

∆άνεια σε εταιρείες οµίλου 0 0 18.900 17.340

Αποτίµηση δανείων 0 0  (3.648)  (3.840)

Απαίτηση ΦΠΑ 1.318 10.669 0 0

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 1.939 329 0 0

Σύνολο 3.836 11.147 15.252 13.500

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

επόµενης χρήσης. 

Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, οι  απαιτήσεις από δάνεια σε εταιρείες του Οµίλου, αφορούν 

σε δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέλη. Κατά την αρχική αναγνώριση τα στοιχεία αυτά 

αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία χρησιµοποιώντας ένα επιτόκιο αγοράς για αντίστοιχα δάνεια, λόγω 

του ότι αυτά είναι άτοκα, ενώ όλες οι µετέπειτα µεταβολές, βάσει της µεθόδου του πραγµατικού 

επιτοκίου, αναγνωρίζονται ως χρηµατοοικονοµικά έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 

Ανάλυση των δανείων αυτών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Ποσά σε € '000

Χορήγηση ∆ανείου σε: Μελίτων Πόρτο 
Καρράς A

Μελίτων Πόρτο 
Καρράς B1

Μελίτων Πόρτο 
Καρράς B2

Γκόλφ Πόρτο 
Καρράς

Μαρίνα Πόρτο 
Καρράς

Σάµος Μαρίνες Σύνολο

Ηµεροµηνία χορήγησης 29/3/2004 15/11/2005 30/1/2006 29/3/2004 29/3/2004 7/9/2005
Ποσό δανείου 4.350 4.890 2.110 2.600 1.000 3.950 18.900

Αποτίµηση δανείων σε τρέχουσες αξίες -883 -1.321 -570 -528 -203 -143 -3.648

Λογιστική αξία δανείου 3.467 3.569 1.540 2.072 797 3.807 15.252 

Τα δάνεια αυτά είναι άτοκα, οµολογιακά και µετατρέψιµα σε µετοχές. Για την αποτίµηση των δανείων 

αυτών στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία χορήγησης, χρησιµοποιήθηκε επιτόκιο 

προεξόφλησης 5,5%, το οποίο θεωρείται και το πραγµατικό επιτόκιο για µελλοντική αποτίµηση. 

4.10. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρµόσιµο 

νοµικό δικαίωµα να συµψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών 

φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος αφορούν στην ίδια 

φορολογική αρχή. 

Τα συµψηφισµένα ποσά, για τον Όµιλο είναι τα παρακάτω: 
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Ποσά σε € '000

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 1.730  (42.671) 157  (42.092)

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6  (12.883) 0 0

Επενδύσεις σε ακίνητα 82.384 0 0 0

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 0  (1.866) 0 0

Αποθέµατα 36.902 0 7.629 0

Απαιτήσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 15  (1.530) 2.865 0

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 59 0 0 0
Αποθεµατικά κεφάλαια 15.869 0 4.832 0
Παροχές προσωπικού 2.497 0 8.497 0
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 16  (126) 0  (147)
Πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 0  (3.175) 76  (4.641)
Αναγνώριση φορολογικών ζηµιών   3.190  (63) 4.331  (17.122)
Σύνολο 142.668  (62.314) 28.387  (64.002)

Συµψηφισµός  (4.691)  (4.691)  (3.153) 3.153

Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/ (υποχρέωση) 137.977  (57.623) 25.234  (60.849)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2006 31/12/2005

 

Τα αντίστοιχα ποσά που είναι καταχωρηµένα στην εταιρεία είναι τα εξής: 

Ποσά σε € '000

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0  (510) 0  (543)

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 5 0 20 0

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0  (47.954) 0  (189.773)

Παροχές προσωπικού 15 0 13 0

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 0  (126) 0  (147)

Πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 0  (212) 0  (228)

Σύνολο 20  (48.802) 33  (190.691)

Συµψηφισµός  (20) 20  (33) 33

Aναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/ (υποχρέωση) 0  (48.782) 0  (190.658)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006 31/12/2005

 

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

απόκτησής τους, αλλά κατά το χρόνο διανοµής τους στους µετόχους. Η λογιστική αρχή του Οµίλου 

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

της διανοµής τους. 

Ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος στον οποίο υπόκειται η µητρική Εταιρεία και οι υπόλοιπες 

εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα για το έτος 2006 είναι ίσος µε 29%. Σύµφωνα µε τον 

ισχύοντα φορολογικό νόµο ο συντελεστής µε τον οποίο φορολογείται το εισόδηµα των 

Ανωνύµων Εταιρειών, µειώνεται από την χρήση 2007 και διαµορφώνεται σε 25%. 

Η θυγατρική εταιρεία TOUSA  µε έδρα τις ΗΠΑ, υπόκειται σε πραγµατική φορολογία 

εισοδήµατος µε συντελεστή 37%. 
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Η θυγατρική Εταιρεία EUROROM µε έδρα την Ρουµανία, υπόκειται σε πραγµατική φορολογία 

εισοδήµατος µε συντελεστή 16%. 

4.11. Αποθέµατα 

Η ανάλυση των αποθεµάτων του Οµίλου παρατίθεται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Εµπορεύµατα 182 164 0 0

Προκαταβολές 174.146 185.249 0 0
Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή - Υποπροϊόντα και 
Υπολείµµατα

783 2.223 0 0

Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - 
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

4.776 3.304 0 0

Οικόπεδα υπό ανάπτυξη 570.778 551.247 0 0

Ακίνητα υπό κατασκευή 677.640 646.503 0 0

Γη µε δικαίωµα αγοράς 257.048 105.590 0 0

Συνολική ρευστοποιήσιµη αξία 1.685.353 1.494.280 0,00 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα ακίνητα υπό κατασκευή προέρχονται από την εταιρεία TOUSA και αφορούν τα υπό κατασκευή 

κτίρια κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. Το κονδύλι αυτό περιλαµβάνει 

και προκαταβολές που δόθηκαν για την αγορά οικοπέδων για κατασκευή κατοικιών καθώς και αξία 

οικοπέδων για τα οποία ο Όµιλος δεν έχει νοµικά τίτλο ιδιοκτησίας  (2006: € 257.048 χιλ, 2005: 

105.589 χιλ.). Για τα τελευταία ο Όµιλος έχει καταχωρήσει αντίστοιχη υποχρέωση (βλ. σηµ 4.27). 

∆εν υπάρχουν δεσµεύσεις επί των αποθεµάτων της εταιρείας έναντι δανεισµού ή άλλων 

υποχρεώσεων. 

4.12. Κατασκευαστικά συµβόλαια 

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα 

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 µια 

χρήσης.  
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Η ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου από κατασκευαστικές συµβάσεις έχει ως 

εξής:  

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2006 31/12/2005
Συµβατικό έσοδο που λογίστηκε στα αποτελέσµατα της 
χρήσης

72.309 40.826

Σωρευµένο κόστος έργων 432.224 441.682

πλέον: Κέρδος που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά) 44.610 20.041

µείον: Ζηµία που αναγνωρίσθηκε (σωρευτικά)  (15.603)  (5.818)

Ποσά σε χιλ. € 31/12/2006 31/12/2005
Απαίτηση από κατασκευαστικές συµβάσεις (από 
πελάτες)

27.935 25.306

Υποχρέωση από κατασκευαστικές συµβάσεις (προς 
πελάτες) 

 (1.379)  (3.608)

Σύνολο ληφθέντων προκαταβολών                    20.139 10.533

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση                          13.511 4.638

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

4.13. 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 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Πελάτες 20.484 107.515 221 2.740

Γραµµάτια εισπρακτέα 120 22 0 0

Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες) 2.528 1.191 265 2

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες εταιρείες 0 0 0 127

Απαιτήσεις από το Ελληνικό ∆ηµόσιο 26 0 0 0

Απαιτήσεις από φόρους 0 0 0 0

Παρακρατηµένες εγγυήσεις 3.688 0 0 0

Σύνολο απαιτήσεων 26.846 108.728 486 2.869

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  (771)  (92)

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 26.075 108.636 486 2.869

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.14. Απαιτήσεις από κοινοπραξίες / Υποχρεώσεις σε κοινοπραξίες 

Ο Όµιλος συµµετέχει µέσω των θυγατρικών TOUSA και ΜΟΧΛΟ σε αρκετές κοινοπραξίες, που 

ασχολούνται µε κατασκευές. 
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Ποσά σε χιλ. € 31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες ΜΟΧΛΟΥ 5.793 5.394

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες TOUSA 20.629 51.299

Απαιτήσεις από κοινοπραξίες ΤΟΞΟΤΗ 0 315

Σύνολο απαιτήσεων από κοινοπραξίες 26.422 57.008

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης -3.490 0

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων από κοινοπραξίες 22.932 57.008

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις προς κοινοπραξίες ΜΟΧΛΟΥ 695 687

Σύνολο υποχρεώσεων προς κοινοπραξίες 695 687

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

4.15. Λοιπές απαιτήσεις 

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

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων (i) 0 13.954 1.302 349

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 929 2.410 0 0

Λοιπές προκαταβολές 5.648 4.422 253 314

Προπληρωθέντα έξοδα 14.769 24.759 1 0

Χρεώστες διάφοροι 21.829 19.100 2.114 6.123

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 41.283 3.595 13.326 10.809

Πρκαταβολές σε προσωπικό 25 0 0 0

Απαίτηση ΦΠΑ 5.074 0 0 0

Παρακρατηµένες εγγυήσεις πελατών 1.619 0 0 0

Αναγνώριση Επιχορήγησης 7.186 5.471 0 0

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 98.362 73.711 16.996 17.595

Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης  (12.821)  (991)  (10.722)  (10.722)

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 85.541 72.720 6.274 6.873

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το σηµαντικότερο µέρος από τις απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων αφορούν απαιτήσεις 

από εταιρείες του οµίλου της Τεχνικής Ολυµπιακής. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένα µέρη αναλύονται στην παρ. 6.2. 
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4.16. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµηµένα στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό 

ορίζοντα. 

Ποσά σε € '000 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο την 1/1/2005 1.544 222

Προσθήκες  (50) 0

Πωλήσεις  (297) 0

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας  (29) 128

Υπόλοιπο την 31/12/2005 1.169 350

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2006

Μεταφόρες 50 0

Πωλήσεις  (484)  (82)

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 345 213
Υπόλοιπο την 31/12/2006 1.079 481  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού αποτελούνται από τα χαρτοφυλάκια της µητρικής και 

της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

Στην παρούσα χρήση η µητρική εταιρεία και η θυγατρική ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε., ρευστοποίησαν µέρος του 

χαρτοφυλακίου τους. Το αποτέλεσµα που προέκυψε από τις συναλλαγές αυτές παρουσιάζεται στην 

παρ. 4.39. 

4.17. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων 

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 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 1.025 676 4 5

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 25.045 9.764 1.136 2.467

Ισοδύναµα διαθεσίµων - Repos 22 21 21 21

Λογαριασµοί δεσµευµένων καταθέσεων 39.423 42.078 0 0

Σύνολο ταµειακών διαθεσίµων & ισοδύναµων 65.515 52.539 1.161 2.493

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.18. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 132.500.000 κοινές πλήρως εξοφληµένες 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,00 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 

132.500.000. Οι µετοχές της Εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

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

υπαγορεύει η ισχύουσα νοµοθεσία. 

4.19. Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ποσού € 252.127.430,99 είχε προκύψει από την 

έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη της ονοµαστικής τους αξίας. 

4.20. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

Τα αποθεµατικά εύλογης αξίας του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε χιλ. €
Αποτίµηση 
παγίων σε 

εύλογες αξίες
Σύνολο

Αποτίµηση 
παγίων σε 

εύλογες αξίες

Χρηµατοοικονοµι
κά στοιχεία 

διαθέσιµα προς 
πώληση

Σύνολο

Mεικτή 186.457 186.457 2.052 487.197 489.249
Μείον: Αναβαλλόµενος Φόρος -46.655 -46.655 -554 -152.898 -153.452
Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -8.130 -8.130 0 0 0
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 131.672 131.672 1.498 334.299 335.797

Αύξηση εύλογης αξίας 0 0 0 118.680 118.680
Μείον: Αναβαλλόµενος Φόρος 0 0 0 -41.491 -41.491
Μείωση αξίας συµµετοχών 0 0 0 -900 -900

Μεταφορά αποθεµατικού στα αποτελέσµατα 
λόγω πώλησης µετοχών

0 0 0 -13.190 -13.190

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος  0 0 0 4.617 4.617
Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-1.756 -1.756 -34 0 -34

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

439 439 9 0 9

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας -83 -83 0 0 0
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 130.272 130.272 1.473 402.015 403.488

Αύξηση εύλογης αξίας 0 0 0 40.164 40.164
Μείον: Αναβαλλόµενος Φόρος 0 0 0 0 0
Μείωση αξίας συµµετοχών 0 0 0 -405.197 -405.197
Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος  0 0 0 141.819 141.819
Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος  222 222 0 -1 -1
Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-1.864 -1.864 -13 0 -13

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

466 466 3 0 3

Μείον: ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 80 80 0 0 0
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 129.176 129.176 1.463 178.800 180.263

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση επί του κέρδους 

επανεκτίµησης παγίων σε εύλογες αξίες. 

Επίσης η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση επί της υπεραξίας που 

προέκυψε από την αποτίµηση της θυγατρικής Εταιρείας TOUSA σε εύλογη αξία. 
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4.21. Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Τακτικό 
αποθεµατικο

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Ειδικά & 
αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2005 4.354 7.008  (888) 10.474

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 335 0 0 335
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε 
αποτελέσµατα εις νέο

0  (1.528)  (356)  (1.884)

Σχηµατισµός λοιπών αποθεµατικών 0 0 0 0

Υπόλοιπο την 31/12/2005 4.689 5.480  (1.244) 8.925
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε 
αποτελέσµατα εις νέο

0 0 3 3

Υπόλοιπο την 31/12/2006 4.689 5.480  (1.241) 8.928

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα λοιπά αποθεµατικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Τακτικό 
αποθεµατικο

Έκτακτα 
αποθεµατικά

Ειδικά & 
αφορολόγητα 
αποθεµατικά

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2005 3.845 1.095 2.964 7.904,00
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 329 0 0 329,00
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε 
αποτελέσµατα εις νέο

0 0  (356) -356,00

Υπόλοιπο την 31/12/2005 4.174 1.095 2.608 7.877,00
Υπόλοιπο την 31/12/2006 4.174 1.095 2.608 7.877,00

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τακτικό Αποθεµατικό:  Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 

από τα κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει 

το ένα τρίτο του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας 

απαγορεύεται η διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.  

Αφορολόγητα και Ειδικώς Φορολογηθέντα Αποθεµατικά: Τα αποθεµατικά από απαλλασσόµενα 

της φορολογίας έσοδα και τα αποθεµατικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από 

τόκους και πωλήσεις συµµετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι µη 

φορολογήσιµα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων 

φόρων τα αποθεµατικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανοµής τους. Στην 

παρούσα φάση ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ 

τούτου δε λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση.  
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Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων και λοιπά ειδικά αποθεµατικά: 

Τα αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία 

απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση 

ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηµατισµό τους). Τα αποθεµατικά αυτά αφορούν κατά κύριο 

λόγο επενδύσεις και δεν διανέµονται. Για τα αποθεµατικά αυτά δεν έχει λογιστικοποιηθεί 

αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. 

4.22. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

Για την χρήση 2006 δεν θα διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της εταιρίας. 

4.23. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία, την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ 

αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση 

υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριµένα, η 

σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που 

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

υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε 

επιχείρησης. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία, δεν έχουν επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα 

παροχών προς τους εργαζόµενους, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων 

εργαζόµενων. Το µόνο πρόγραµµα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συµβατική υποχρέωση µε βάση την 

ισχύουσα νοµοθεσία Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Η σχετική υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην 

κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις Ισολογισµού αρχής 527 578 52 22

Συνταξιοδοτικές παροχές 208  (51) 6 30

Σύνολο 735 527 58 52

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και 
καταβολές)

208  (51) 6 30

Σύνολο 208  (51) 6 30

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η υποχρέωση της εταιρείας και του οµίλου αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Υποχρεώσεις

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων 
υποχρεώσεων

951 759 56 59

Μη καταχωρηθέντα λογιστικά κέρδη / (ζηµίες)  (98)  (112) 2  (7)

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας  (118)  (120) 0 0

Σύνολο 735 527 58 52

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως είναι τα παρακάτω: 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Ποσά σε € '000
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 160 125 15 5

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 29 29 2 1

Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη  (206)  (757)  (15) 0
Κόστος περικοπών/διακανονισµών/τερµατισµού 
υπηρεσίας

179 575 3 0

Κόστος αναδιοργάνωσης 0  (48) 0 0

Άλλα έσοδα/έξοδα 36 24 0 24

Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους/ζηµιάς 4 0 0 0

Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας 5 1 0 0

Σύνολο 208  (51) 6 30

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τους ανωτέρω λογιστικούς σκοπούς 

είναι οι εξής: 

Βασικές αναλογιστικές παραδοχές 31/12/2006 31/12/2005

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,20% 4,00%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,00% 4,00%
Πληθωρισµός 2,50% 2,50%
Αναµενόµενος µέσος εργασιακός χρόνος προσωπικού 20 20  

∆ηµογραφικές Υποθέσεις: 

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

γυναίκες 

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

νοσηρότητας χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο ελβετικό πίνακα EVK2000 για άνδρες και γυναίκες 

τροποποιηµένο κατά 50%. 

Ηλικίες κανονικής αποχώρησης: Έχουν χρησιµοποιηθεί οι όροι αποχώρησης του Ταµείου 

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

πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Οι παροχές προς το προσωπικό παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 120.894 149.784 282 284

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.360 16.513 46 43

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 164 701 4 29

Αποζηµιώσεις απόλυσης 243 0 15 0

Παροχές σε µετοχές 6.755 0 0 0

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 457 436 1 0

Σύνολο 133.873 167.434 348 356

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.24. Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων 

Στο κονδύλι αυτό περιλαµβάνονται οι επιχορηγήσεις παγίου ενεργητικού. 

Ποσά σε € '000
Επιχορήγηση 
Κατασκευής 

Αιολικού Πάρκου

Επιχορήγηση 
Κατασκευής 
Μαρίνας Σάµου

Λοιπές 
επιχορηγήσεις

Ανακαίνιση 
Ξενοδοχείου

Κατασκευή SPA Σύνολο

Λογιστική αξία την 1/1/2005 1.195 2.157 5.309 1.124 5.845 12.278

 Απόσβεση  (144) 0  (231)  (71)  (144)  (446)

 ∆ιαγραφή επιχορηγήσεων 0 0  (50) 0 0  (50)

Λογιστική αξία την 31/12/2005 1.051 2.157 5.028 1.053 9.289 11.782

Αναγνώριση επιχορηγήσεων 0 0 1.714 0 0 1.714

Απόσβεση  (144) 0  (589)  (531)  (144)  (1.264)

Λογιστική αξία την 31/12/2006 907 2.157 6.153 522 9.739 12.232

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Τα σηµαντικότερα από τα επιχορηγούµενα επενδυτικά σχέδια τα οποία έχει αναλάβει ο Όµιλος 

αφορούν: 

 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ µε 

αντικείµενο επένδυσης τον εκσυγχρονισµό  της πτέρυγας Β του ξενοδοχείου. Το κόστος των 

επιλεγµένων δαπανών της επένδυσης σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανήλθε σε € 4.500 

χιλ., ενώ το ποσό της επιχορήγησης ήταν ποσό € 1.125 χιλ. η εκταµίευση του οποίου 

ολοκληρώθηκε το 2004. 

 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ µε αντικείµενο 

επένδυσης την ίδρυση κέντρου θαλασσοθεραπείας (SPA). Το κόστος των επιλεγµένων δαπανών 

της επένδυσης σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανήλθε σε €  7.121 χιλ., το δε ποσό της 

επιχορήγησης είναι € 2.492 χιλ. το οποίο δεν έχει εκταµιευθεί µέχρι σήµερα. 

 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ για τον εκσυγχρονισµό 

των γηπέδων Γκολφ του συγκροτήµατος. Σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση το κόστος της 

επιλεγµένης δαπάνης ανήλθε σε ποσό € 8.793 χιλ, και  το ποσό της επιχορήγησης σε € 3.517 

χιλ η εκταµίευση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2005. 

 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε µε αντικείµενο 

επένδυσης τον εκγσυχρονισµό της Μαρίνας του συγκροτήµατος. Το κόστος των επιλέξιµων 

δαπανών της επένδυσης σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανήλθε σε € 5.493 χιλ. και 

επιχορηγήθηκε µε το ποσό των € 2.097 χιλ.. Από το ποσό αυτό εκταµιεύθηκε το 2004 ποσό € 

518 χιλ. και υπολείπεται προς εκταµίευση ποσό €  1.579 χιλ. 
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 Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ προς την εταιρεία ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ µε αντικείµενο επένδυσης τον 

εκσυγχρονισµό µε την κατασκευή συµπληρωµατικών έργων του τουριστικού λιµένα 

Πυθαγορείου Σάµου. Το κόστος της επένδυσης σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση ανέρχεται 

σε € 6.163 χιλ. και  το ποσό της επιχορήγησης είναι € 2.157 χιλ . Από την αρµόδια υπηρεσία 

έχει πιστοποιηθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση της επένδυσης ενώ µέχρι σήµερα έχει 

εκταµιευθεί  ποσό €  575 χιλ. και εκτιµάται ότι µέσα στο 2007 θα εκταµιευθεί και το υπόλοιπο 

ποσό της επιχορήγησης. 

 Επιχορήγηση τον ΕΦΕΠΕ προς την εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ  αναφορικά µε το Αιολικό 

πάρκο 5MW της Καρύστου. Το σύνολο της πραγµατικής δαπάνης της επένδυσης ανέρχεται σε € 

5.254 χιλ. και επιχορηγήθηκε κατά 40% από τον ΕΦΕΠΕ. 

 Οι δεσµεύσεις του οµίλου σχετικά µε αυτές τις επιχορηγήσεις αναφέρονται στην παρ.6.7.2. 

4.25. ∆ανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της εταιρείας (µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες) 

αναλύονται ως εξής: 

Μακροπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Τραπεζικός δανεισµός 810.972 11.572 0 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 1.872 1.252 0 0

Οµολογιακά δάνεια 29.305 688.655 28.000 0

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 842.149 701.479 28.000 0

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές 
Υποχρεώσεις

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Τραπεζικός δανεισµός 49.939 120.778 2.215 23.324

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 379 2.034 0 0

Οµολογιακά δάνεια 2.000 0 2.000 0

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 52.318 122.812 4.215 23.324

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων του οµίλου (σε έτη) είναι οι εξής: 

∆ανεισµός την 31/12/2006

Ποσά σε € '000 Τραπεζικά 
Οµολογιακά ∆άνεια

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης
Σύνολο

1 έτος και λιγότερο 51.939 379 52.318

Μεταξύ 1 και 5 ετών 544.675 1.872 546.547

Άνω των 5 ετών 295.601 0 295.601

892.216 2.251 894.467  

∆ανεισµός την  31/12/2005

Ποσά σε € '000 Τραπεζικά 
Οµολογιακά ∆άνεια

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης
Σύνολο

1 έτος και λιγότερο 120.778 2.034 122.812

Μεταξύ 1 και 5 ετών 700.227 1.252 701.479

821.005 3.286 824.291  

Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων της εταιρίας (σε έτη) είναι οι εξής: 

Ποσά σε € '000 Τραπεζικά 
Οµολογιακά ∆άνεια

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης
Σύνολο

1 έτος και λιγότερο 4.215 0 4.215

Μεταξύ 1 και 5 ετών 28.000 0 28.000

32.215 0 32.215  

∆ανεισµός την  31/12/2005

Ποσά σε € '000 Τραπεζικά 
Οµολογιακά ∆άνεια

Υποχρεώσεις 
χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης
Σύνολο

1 έτος και λιγότερο 23.324 0 23.324

23.324 0 23.324  

4.25.1. Τραπεζικός δανεισµός 

Τα επιτόκια δανεισµού των εταιρειών του Οµίλου στην Ελλάδα έχουν ως εξής: 

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός Επιτόκια χορηγήσεων σε  ΕΥΡΩ 8% 

Οµολογιακό δάνειο ALPHA BANK EURIBOR +SPREAD 2,5% 

Οµολογιακό δάνειο Τράπεζας Κύπρου EURIBOR +SPREAD 2% 

 

Η Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε στις 18/12/2006 προχώρησε στη σύναψη οµολογιακού δανείου ύψους € 

10.000 χιλ. µε την Τράπεζα Κύπρου. Τα χρήµατα που αντλήθηκαν από την έκδοση του δανείου 

χρησιµοποιήθηκαν για την αναδιάρθρωση του δανεισµού της εταιρείας.  
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Η διάρκεια του οµολογιακού δανείου έχει ορισθεί σε 2 έτη. Βάση της σύµβασης η Τεχνική Ολυµπιακή 

έχει εκχωρήσει, 5.300.000 µετοχές της θυγατρικής TOUSA ως ενέχυρο. 

Επιπρόσθετα η Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε στις 7/2/2006 προχώρησε στη σύναψη κοινού οµολογιακού 

δανείου µε την τράπεζα ALPHA BANK, ύψους € 20.000.χιλ και διάρκειας πέντε ετών. Βάση της 

σύµβασης η Τεχνική Ολυµπιακή έχει εκχωρήσει, 11.000.000 µετοχές της θυγατρικής TOUSA ως 

ενέχυρο.  

Οι όροι των δανείων προβλέπουν τον υπολογισµό του επιτοκίου, όρους αποπληρωµής, πληρωµής και 

προπληρωµής του δανείου καθώς και περιπτώσεις καταγγελίας. 

Επίσης στους όρους των δανείων συµπεριλαµβάνονται και οικονοµικές ρήτρες, οι οποίες 

περιλαµβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης συγκεκριµένων οικονοµικών δεικτών όπως  καθαρές 

δανειακές υποχρεώσεις προς EBITDA, καθαρές δανειακές υποχρεώσεις προς της καθαρή θέση, EBITDA 

προς το σύνολο των καθαρών χρεωστικών τόκων.  

Επιπλέον η θυγατρική Εταιρεία «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» έχει µέχρι την αποπληρωµή του οµολογιακού  δανείου 

της ποσού € 8.700 χιλ. µε τις τράπεζες BNP-PARIBAS και GENIKI BANK διαρκείας 5 ετών, τις 

υποχρεώσεις: µη απώλειας του πτυχίου 7ης τάξης, µη µεταβολή δραστηριότητας, µη µεταβίβαση 

παγίων περιουσιακών στοιχείων χωρίς ενηµέρωση της τράπεζας, µη εγγραφή βαρών σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, περιορισµός σε εξαγορές και συµµετοχές. 

Τέλος η εισηγµένη στον NYSE θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Technical Olympic USA Inc. (TOUSA), 

δεν έχει τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις. Έχει όµως συµβατικές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

ύψους € 804.857 χιλ (1.060.000 χιλ $). Οι συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν:  

α) συµβάσεις συνολικού ποσού € 228 εκ. (300 εκ. $) µε επιτόκιο 9% και λήξη το 2010,  

β) συµβάσεις συνολικού ποσού € 190 εκ. (250 εκ. $) µε επιτόκιο 8,25% και λήξη το 2011,  

γ) συµβάσεις συνολικού ποσού € 140 εκ. (185 εκ. $) µε επιτόκιο 10,375% και λήξη το 2012,  

δ) συµβάσεις συνολικού ποσού €  95 εκ. (125 εκ. $) µε επιτόκιο 7,5% και λήξη το 2011 και  

ε) συµβάσεις συνολικού ποσού € 152 εκ. (200 εκ. $) µε επιτόκιο 7,5% και λήξη το 2015. 

4.25.2. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 

Οι κυριότεροι όροι των εν ισχύ συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης της εταιρίας την 31/12/2006 

έχουν ως εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΞΙΑ (σε χιλ.€)
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

(σε €)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΡ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
(σε χιλ. €)

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 15/9/2003 Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισµός 2.609 0 EURIBOR 12 Τριµηνιαία 217

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 30/7/2003 ∆ιάφορα Μηχανήµατα 2.184 1 EURIBOR 13 Τριµηνιαία 178

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 15/9/2004 Σύστηµα παρακ/θησης αυτόµατων κερµ/των 564.394 1 EURIBOR 3µ. 12 Τριµηνιαία 51 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 11/4/2004 52 µηχανήµατα (slots) καζίνο 559.746 1 EURIBOR 3µ. 12 Τριµηνιαία 51 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5/9/2006 Καιν. ∆ιατρητικό SN. 106 540 0 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 31

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 23/12/2004 28 µηχανήµατα(slots) 286.446 10 EURIBOR 1µ. 12 Τριµηνιαία 26 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 15/6/2003
Υδραυλικός εσκαφέας Ο & Κ, υδραυλική σφύρα Ο & 
Κ Η260, φρέζα ψυχρής κοπής τύπου W, ένα πλήρες 
σετ τυµπάνου 1.0 m

454 1 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 25

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 27/4/2005 2 Mεταχειρισµένες µηχανές ελικοπτέρου Rolls Royce 265 1
EURIBOR Μ.Ο ΜΗΝΑ 
+ 2%

12 Τριµηνιαία 24

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 22/1/2003 20 µηχανήµατα (slots) 222.099 10 EURIBOR 3µ. +2% 12 Τριµηνιαία 20 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5/11/2003 Ασφαλτικό Συγκρότηµα του Οίκου MASSENZA S.L.R. 360 0 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 20

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 16/7/2004 20 µηχανήµατα (slots) καζίνο 214.438 1 EURIBOR 3µ. 12 Τριµηνιαία 20 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 25/8/2006 Μηχανηµάτων-Φορτηγών 275 1 EURIBOR 16 Τριµηνιαία 19

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 15/2/2004
Εξοπλισµός κέντρου θαλασσοθεραπείας του οίκου 
STAS DOYER HYDROTHERAPIE SA.

235 1 EURIBOR 12 Τριµηνιαία 18

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 7/3/2006 Καλούπι σήραγγας R3.90\23.51 m 175 10 EURIBOR 12 Τριµηνιαία 16

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 27/11/2006 Μηχάνηµα Εκτόξευσης Σκυροδέµατος SPRITZ CSS-2 218 3 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 13
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Ποσά σε € '000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΞΙΑ (σε χιλ.€)
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ  

(σε €)
ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΑΡ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 
(σε χιλ. €)

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 6/3/2004 10 αναδευτήρες καρτών 115.045 10 EURIBOR 1µ. +2% 12 Τριµηνιαία 11 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 15/7/2004 4 µηχανήµατα διαχωρισµού µάρκων 112.322 10 EURIBOR 1µ. +2% 12 Τριµηνιαία 10 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 14/9/2006 Φρέζα Ψυχρής Κοπής SN. 09.05.0154 150 0 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 9

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 11/10/2006
Υδραυλικός εκσκαφέας «HYUNDAI R200W-7 
SN.N60410764» 

115 1 EURIBOR 16 Τριµηνιαία 8

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 27/4/2005 Mεταχειρισµένη τουρµπινα ελικοπτέρου Rolls Royce 70 1
EURIBOR Μ.Ο ΜΗΝΑ 
+ 2%

12 Τριµηνιαία 6

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 14/5/2005 6 τροχοί ρουλέτας και 2 ηλεκτρ. πίνακες ρουλέτας 55.651 10 EURIBOR 1µ. +2% 12 Τριµηνιαία 5 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 25/12/2003 Καλουποτεχνικές Εργασίες Ανθοχωρίου 52 0 EURIBOR 12 Τριµηνιαία 5

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 8/9/2005 Mεταχειρισµένη τουρµπινα ελικοπτέρου Rolls Royce 25 1
EURIBOR Μ.Ο ΜΗΝΑ 
+ 2%

12 Τριµηνιαία 5

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 9/9/2004
Ηλεκτρονικό σύστηµα ελικοπτέρου του οίκου 
Motorflug baden-baden gmbh

123 1 EURIBOR 36 Μηνιαία 4

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 31/5/2005 3 µηχανήµατα διαχωρισµού καρτών 36.265 10 EURIBOR 1µ. +2% 12 Τριµηνιαία 3 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 3/6/2003
Κινητήρας µε S/N CAE 840988 του οίκου MTU Aero 
Engines

103 1 EURIBOR 36 Μηνιαία 3

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 4/9/2003 Μεταχειρισµένο σάρωθρο µάρκας RAVO 5002 STH 38 1 EURIBOR 12 Τριµηνιαία 3

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 5/2/2005 Mεταχειρισµένη τουρµπινα ελικοπτέρου Rolls Royce 59 1 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 3

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 25/5/2006 2 Eργοταξιακά αναβατόρια «Gamma AS» 59 100 EURIBOR 20 Τριµηνιαία 3

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 15/9/2003 Φορτηγό IVEGO τύπου 40C11 30.000 1 EURIBOR 3µ. 12 Τριµηνιαία 3 
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4.26. Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις που περιλαµβάνονται στο κονδύλι αυτό αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 Αποθεµατικό 
εγγυήσεων

Αποθεµατικό 
αφάλισης και 
νοµικό 

αποθεµατικό

Πρόβλεψη για 
ενδεχόµενη 
υποχρέωση 

Transeastern

Λοιπές προβλέψεις 
για ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις

Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 4.743 477 0 0 5.220
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 10.172 1.040 0 0 11.212
Χρησιµοποίηση προβλέψεων  (9.681)  (538) 0 0  (10.219)
Συναλλαγµατικές δοαφορές 733 74 0 0 807
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 200 5.967 1.053 0 0 7.020
∆ιενέργεια επιπλέον προβλέψεων 7.853 8.749 251.708 592 268.902
Χρησιµοποίηση προβλέψεων  (7.041)  (5.155) 0 0  (12.196)
Λοιπές µεταβολές  (622)  (110) 0 0  (732)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 200 6.157 4.537 251.708 592 262.994

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Η TOUSA έχει δεσµευτεί ως εγγυητής, αλλά και διαχειριστής της κοινοπραξίας Transeastern, η οποία 

αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της. Η επιβάρυνση που θα έχει η εταιρεία δεν είναι 

δυνατόν να προβλεφθεί µε ακρίβεια, καθώς βρίσκεται σε στάδιο διακανονισµών µε το άλλο µέλος της 

κοινοπραξίας και τους δανειστές της. Η καλύτερη εκτίµηση είναι ότι το ποσό θα κυµαίνεται µεταξύ € 

209 εκ ($ 275 εκ.) και € 295 ($ 388 εκ.) Με βάση το ∆ΛΠ 37 σχηµατίστηκε πρόβλεψη ποσού ίσο µε 

τον µέσο του παραπάνω διαστήµατος, που ανέρχεται σε € 252 εκ. ($331,5). 

Η εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για την κάλυψη των εγγυήσεων που δίνει στους αγοραστές των 

κατοικιών για προβλήµατα που δύνανται να ανακύψουν µετά την παράδοση των σπιτιών. Το ύψος της 

πρόβλεψης υπολογίζεται µε βάση τις συνθήκες της κάθε αγοράς και τους διάφορους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς παράγοντες που τη χαρακτηρίζουν.  

Επίσης η εταιρεία σχηµατίζει πρόβλεψη για ασφαλιστικές και δικαστικές διεκδικήσεις που προκύπτουν 

από τα κατασκευαστικά συµβόλαια µε υπεργολάβους, µε βάση τα ιστορικά στοιχεία της 

δραστηριότητά της. 
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4.27. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 3.601 12 13

Μακροπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις 0 633 0 633

Self insurance reserves 7.073 4.986 0 0

Options για αγορά γης 257.048 105.590 0 0

Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 264.146 114.810 12 646

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η θυγατρική TOUSA έχει ως πολιτική την αγορά δικαιωµάτων προαίρεσης για την απόκτηση εκτάσεων 

γης προς ανοικοδόµηση. Για την αγορά του δικαιώµατος χρειάζεται η εταιρεία να προκαταβάλει ή να 

εκδώσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου περίπου µε το 20% της τιµής εξασκήσεως του δικαιώµατος 

(προσυµφωνηµένης τιµής αγοράς των εκτάσεων). Η εταιρεία συνήθως αντισταθµίζει την υποχρέωση 

µε προκαταβολές που εισπράττει από πελάτες, αλλά µπορεί σε περίπτωση µη ασκήσεως του 

δικαιώµατος να επιβαρυνθεί µε κάποια έξοδα. Για τη διαχειριστική χρήση που έκλεισε 31/12/2006 η 

εταιρεία είχε στην κατοχή της δικαιώµατα προαίρεσης για 42.500 οικόπεδα για τα οποία είχε δώσει 

προκαταβολή ποσού € 174,3 εκ. και είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές ποσού € 195,7 εκ. περίπου. 

4.28. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προµηθευτές 103.251 294.190 337 1.940

Ενδοεταιρικοί λογαριασµοί πληρωτέοι 0 0 187 0

Γραµµάτια πληρωτέα 0 305 0 0

Επιταγές Πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες) 10.409 13.460 174 1.474

Σύνολο υποχρεώσεων 113.660 307.955 698 3.414

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.29. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας και του οµίλου αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Φόρος εισοδήµατος φορολογητέων κερδών 3.439 69.882 1.590 6.495

Φόρος εισοδήµατος προηγουµένων χρήσεων 0 0 0 0

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 2.130 354 808 0

Total 5.569 70.236 2.398 6.495

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.30. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

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

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προκαταβολές πελατών 50.784 28.668 189 11

Μισθοί και ηµεροµίσθια πληρωτέα 24.615 0 16 0

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 855 1.072 11 6

Λοιποί φόροι (πλήν φόρου εισοδήµατος) 15.233 100 390 0

Μερίσµατα πληρωτέα 2.846 3.795 2.767 1.749

Προβλέψεις για κατασκευαστικά συµβόλαια (IAS11) 137 0 0 0

Τόκοι πληρωτέοι 28.744 1.000 0 0

Αµοιβές µελών ∆.Σ. πληρωτέες 3.868 316 2.661 1.000

∆εδουλευµένα έξοδα 31.184 0 44 106

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρείες 1.706 44 6.872 0

Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις 38.194 3.608 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.411 21.249 219 2.357

Σύνολο υποχρεώσεων 199.577 59.852 13.169 5.229

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.31. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας και του Οµίλου παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κατασκευαστικός τοµέας 69.085 49.729 0 0

Home Bulding/ Real estate 2.101.484 2.018.000 0 0

Έσοδα από τη λειτουργία του Καζίνο 14.178 14.178 0 0

Ξενοδοχειακός Τοµέας 21.459 13.227 0 0

Παροχή υπηρεσιών 18.840 6.712 1.327 1.639

Σύνολο 2.225.046 2.101.846 1.327 1.639

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.32. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων του οµίλου ανά κατηγορία είναι η εξής: 

Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 1.600.571 5 3 1.600.579

Αποµείωση αποθεµάτων 123.830 0 0 123.830

Κόστος Αποσβέσεων 9.749 11.878 0 21.627

Προβλέψεις  (987) 9.177 0 8.190

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 8.380 6.474 8.117 22.970

Φόροι-Τέλη 1.180 1.810 35 3.025

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 22.123 92.323 17.016 131.462

Αµοιβές& έξοδα τρίτων 29.785 20.956 184 50.925

Έξοδα χρηµατοικονοµικών υπηρεσιών 33.332 0 0 33.332

Έξοδα διαφήµισης 0 0 16.612 16.612

Παροχές τρίτων 9.788 988 48 10.824

Ιδιοπαραγωγή  (2.841)  (1) 0  (2.842)

∆ιάφορα έξοδα 10.019 25.475 111.002 146.496

Σύνολο 1.844.929 169.085 153.018 2.167.032

31/12/2006

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 1.526.160 0 0 1.526.160

Κόστος Αποσβέσεων 14.386 1.401 7.866 23.653

Προβλέψεις απαξίωσης αποθεµάτων 828 0 0 828

Προβλέψεις 71 0 0 71

Φόροι-Τέλη 923 22.627 9.149 32.699

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 35.441 23.998 107.995 167.434

Αµοιβές& έξοδα  τρίτων 23.711 46.473 18.419 88.603

Παροχές τρίτων 10.077 10.984 3.694 24.755

Ιδιοπαραγωγή  (2.221) 0 0  (2.221)

∆ιάφορα έξοδα 7.093 14.657 11.850 33.600

Σύνολο 1.616.469 120.140 158.973 1.895.582

31/12/2005

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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Η ανάλυση των εξόδων της εταιρείας ανά κατηγορία για την εταιρεία είναι η εξής: 

Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος Αποσβέσεων 8 232 0 239

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 0 0 0 1

Φόροι-Τέλη 0 262 0 262

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 123 222 4 349

Αµοιβές& έξοδα τρίτων 442 491 0 933

Παροχές τρίτων 136 125 1 261

∆ιάφορα έξοδα 11 245 5 260

Σύνολο 719 1.575 9 2.304

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2006

 

Ποσά σε € '000 Κόστος 
πωλήσεων

Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος Αποσβέσεων 240 29 0 269

Φόροι-Τέλη 0 24 0 24

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 214 142 0 356

Αµοιβές& έξοδα  τρίτων 568 1.053 0 1.621

Παροχές τρίτων 100 122 0 222

∆ιάφορα έξοδα 531 118 0 649

Σύνολο 1.653 1.488 0 3.141

31/12/2005

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

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

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 118.483 149.784 282 284

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.360 16.513 46 43

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις) 164 701 4 29

Αποζηµιώσεις απόλυσης 243 0 15 0

Παροχές σε µετοχές 6.755 0 0 0

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 457 436 1 0

Σύνολο 131.462 167.434 348 356

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.33. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 913 0 715 0

Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις 264.077 0 0 0

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 183 39 113 0

Λοιπά πρόστιµα & προσαυξήσεις 17 17 0 0

Εξοδα προηγούµενων χρήσεων 5.543 2.215 1.136 76

Ζηµιά από πώληση & διαγραφή ενσώµατων παγίων 1.074 213 7 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 5.834 0 5.216

Λοιπά εξοδα εκµετάλευσης 976 1.346 95 0

Λοιπές έκτακτες ζηµιές 1.160 0 0 0

Σύνολο 273.943 9.664 2.066 5.292

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.34. Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης, αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 865 283 70 0

Ενοίκια από µισθώσεις µηχανηµάτων 14 0 0 0

Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.814 446 2 0

Κέρδη από πώληση ενσώµατων παγίων 252 352 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 3.533 0 3.370

Έσοδα από φιλοδωρήµατα 573 0 0 0

Επιστροφή από φόρους τέλη 0 3 0 3

Εσοδα προηγούµενων χρήσεων 587 230 124 7

Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 295 0 234 0

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 2.483 8.416 45 73

Σύνολο 6.883 13.263 475 3.453

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.35. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προεξόφληση δανείων χορηγηθέντων σε συνδ. Μέρη 0,00 0,00 0,00 1.895,00

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 2.118,00 476,00 824,00 0,00

Λοιπά έξοδα τραπεζών 147,00 190,00 0,00 61,00

Προµήθειες Ε/Ε 2,00 853,00 0,00 141,00

Χρηµ/ικό κόστος παροχών προσωπικού 0,00 29,00 0,00 1,00

Τόκοι δανείων 30,00 2.685,00 2,00 1.296,00

Τόκοι προκαταβολών 2.620,00 54,00 1.250,00 0,00

Σύνολο 4.917,00 4.287,00 2.076,00 3.394,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.36. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Προεξόφληση δανείων χορηγηθέντων σε συνδ. 
Μέρη

0,00 0,00 0,00 913,00

Τόκοι επιδικασθέντες από επίδικες υποθέσεις 0,00 681,00 0,00 0,00

Τόκοι εντόκων γραµµ.Ελλ.∆ηµ. 108,00 10,00 836,00 0,00

Έσοδα τόκων τραπεζών 0,00 314,00 0,00 143,00

Λοιπά 3.336,00 188,00 12,00 0,00

Total 3.444,00 1.193,00 848,00 1.056,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.37. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 

Η ανάλυση των λοιπών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας έχει ως 

εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Έξοδα πώλησης συµµετοχών 0  (1.381) 0  (1.381)

Έξοδα πώλησης λοιπών χρεογράφων 0  (2) 0 0

Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές  (497) 0  (202) 0

Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 1.148 0 915 0

∆ιάφορα έξοδα τραπεζών  (559) 1  (498) 0

Κέρδη από την αποτίµηση µετοχών και χρεογράφων 0 128 0 128

Ζηµιές από την αποτίµηση µετοχών και χρεογράφων 0  (157) 0 0

Σύνολο 92  (1.411) 215  (1.253)

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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4.38. Έσοδα από µερίσµατα 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Μερίσµατα από TOUSA 0 0 1.882 2.113

Μερίσµατα από ΜΟΧΛΟ 0 0 0 1.416

Λοιπά µερίσµατα 38 0 38 0

Total 38 0 1.920 3.529

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.39. Αποτέλεσµα από επενδύσεις 

Στο αποτέλεσµα από επενδύσεις περιλαµβάνεται το κέρδος που προέκυψε από την πώληση µέρους 

του χαρτοφυλακίου της µητρικής και της θυγατρικής ΜΟΧΛΟΣ. 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε χιλ. € Κέρδη / (ζηµιές) 
από επενδύσεις

Κέρδη / (ζηµιές) 
από επενδύσεις

Αξία κτήσης 446 44

Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 38 38

Λογιστική αξία 31.12.2005 484 82

Καθαρή αξία πώλησης 729 179

Κέρδος  πώλησης 245 97

Αποθεµατικό εύλογης αξίας που µεταφέρθηκε στα 
αποτελέσµατα χρήσης

0 0

Συνολικό κέρδος / (ζηµιά) από πώληση χρεογράφων 
στα αποτελέσµατα χρήσης

244 97

Κέρδη από αποτίµηση χρεογράφων 550 223

Ζηµιές από αποτίµηση χρεογράφων -205 -10
Συνολικό κέρδος / (ζηµιά) από αποτίµηση στα 
αποτελέσµατα χρήσης

345 213

Κέρδη από πώληση stock option (Tousa) 4.273 0

Κέρδος Οµίλου από αύξηση Μ.Κ. στην οποία συµµετείχε 173 0

Ποσό που αναγνωρίστηκε στα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα χρήσης

5.035 310
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4.40. Αποτέλεσµα από κοινοπραξίες 

Το αποτέλεσµα από την κοινοπρακτική εκτέλεση έργων αναλύεται ως εξής: 

Ποσά  σε  € '000 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη  από  κοινοπραξίες

Κ/Ξ  Κέντρου  Αντισφαίρισης (ΜΟΧΛΟΣ) 35 853
Κ/Ξ  ∆ωδώνης (ΜΟΧΛΟΣ) 0 505
Κ/Ξ  Κέντρου  Κολύµβησης (ΜΟΧΛΟΣ) 0 91
Κ/Ξ  Πανθεσσαλικού  Σταδίου  (ΜΟΣΛΟΣ) 13 0
Κέρδη  από  κοινοπραξίες TOUSA 0 36.710
Κέρδη  από  λοιπές κοινοπραξίες 0 112
Σύνολο  (α) 48 38.271

Ζηµ ιές από  κοινοπραξίες
Κ/Ξ  Πανθεσσαλικού  Σταδίου  (ΜΟΣΛΟΣ) 0 -238
Κ/Ξ  ∆ωδώνης (ΜΟΧΛΟΣ) -40 0
Κ/Ξ  Κέντρου  Κολύµβησης (ΜΟΧΛΟΣ) -491 0
Ζηµ ιές από  κοινοπραξίες TOUSA -38.270 0
Ζηµ ιές από  λοιπές κοινοπραξίες 0 -82
Σύνολο  (β) -38.801 -320

Σύνολο  (α+β) -38.753 37.951

Ο  ΟΜΙΛΟΣ

 

4.41. Φόρος 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 31 ∆εκεµβρίου 2006 και 2005 

αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Τρέχων Φόρος

Τρέχων Φόρος 93.366 103.673 2.155 4.890
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 2.316 3.713 1.053 3.502
Λοιπόι Φόροι 0 774 0 0
Αναβαλλόµενος Φόρος
   - αναβαλλόµενος φόρος χρήσης (122.480) 4.174  (56) (122)
Σύνολο (26.798) 112.334 3.152 8.270

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το έξοδο φόρου από την αναβαλλόµενη φορολογία αναλύεται ως εξής: 

Εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής 34,67% 35,76% 29,00% 32,00%

Κέρδη προ φόρων (244.646) 293.232  (7.436) 10.937
Φόρος εισοδήµατος βάσει εφαρµοστέου φορολογικού 
συντελεστή (1)

 (84.826) 104.874  (2.156) 3.500

Ποσά φόρου που αναλογούν σε
Προσαρµογές για Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 
σκοπούς

52.149 1.286 3.803 1.268

Προσαρµογές για Έσοδα που δεν φορολογούνται (785) (14.451) 0 0
Λοιπά 21 2.152 0 0
Αποτέλεσµα δραστηριοτήτων µε τεκµαρτό  προσδιορισµό του 
φορολογητέου εισοδήµατος

 (2.184) 1.180 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία έργων µε τεκµαρτό προσδιορισµό 
του φορολογητέου εισοδήµατος

161  (520) 0 0

Προσαρµογή από έισοδήµατα και δαπάνες που δεν 
αναγνωρίζονται φορολογικά ή φορολογούνται στο εξωτερικό

1.586 1.209 0 0

Επίδραση από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή 444 (67)  (53) 0
Αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές 2.284 7.466 0 0
Τρέχον Φόρος µε τεκµαρτό προσδιορισµό 1.532 5.613 0 0
Φόρος µερισµάτων 505 0 505 0
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 2.315 3.592 1.053 3.502
Σύνολο (2) 58.028 7.460 5.308 4.770

Σύνολο (1+2)  (26.798) 112.334 3.152 8.270  

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

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

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

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

4.42. Κέρδη ανά µετοχή 

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

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Κέρδη (ζηµιά) µετά από φόρους -146.748 144.982 -10.588 3.039

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών 132.500 132.500 132.500 132.500

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (λεπτά /µετοχή) -1,11 1,09 -0,08 0,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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5. Παράγοντες και πολιτικές διαχείρισης κινδύνου 

Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα του συγκροτήµατος, αποτελούνται από τραπεζικά δάνεια, 

οµόλογα, µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των 

χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις εργασίες του συγκροτήµατος. Το 

συγκρότηµα κατέχει επίσης διάφορα άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα όπως εµπορικές απαιτήσεις και 

εµπορικές υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες του. Πολιτική του 

συγκροτήµατος κατά τη διάρκεια του έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία 

χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα 

του συγκροτήµατος είναι.  

Το διοικητικό συµβούλιο εξετάζει και εγκρίνει αρχές για τη διαχείριση κάθε ενός από αυτούς τους 

κινδύνους, οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω.  

Το συγκρότηµα παρακολουθεί επίσης τον κίνδυνο αγοράς που προκύπτει από όλα τα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα. Οι κυριότεροι κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες του οµίλου περιγράφονται στη συνέχεια. 

5.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

5.1.1. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την κοινοπραξία Transeastern 

Η θυγατρική TOUSA µετά την απόκτηση ποσοστού συµµετοχής 50% στην κοινοπραξία Transeastern 

σύναψε εγγυήσεις ολοκλήρωσης των ανεκτέλεστων έργων της κοινοπραξίας και carve-out εγγυήσεις 

για αποζηµίωση των δανειστών σε περίπτωση ζηµίας, διαµάχης απάτης. Μετά την αδυναµία της 

κοινοπραξίας να καλύψει τις υποχρεώσεις της, που υπερβαίνουν το σύνολο των περιουσιακών της 

στοιχείων, οι δανειστές της στράφηκαν έναντι της TOUSA. Η εταιρεία επεξεργάζεται διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια ώστε να καταλήξει σε διακανονισµούς µε τους αντισυµβαλλόµενους, που θα 

επιφέρουν την µικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση στα αποτελέσµατά της. Η έκβαση των 

διακανονισµών δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί και η µη επίτευξη διακανονισµού θα επηρεάσει την 

ρευστότητα και την κεφαλαιακή διάθρωση της εταιρείας. 

Η στεγαστική αγορά στις Η.Π.Α. βρίσκεται σε περίοδο ύφεσης που αναµένεται να επηρεάσει 

σηµαντικά τη ζήτηση για κατοικίες τα προσεχή έτη. Η προσφορά είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και λόγω 

της µειωµένης ζήτησης οι εταιρείες προχωρούν σε µειώσεις των τιµών ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις 

τους και να µειώσουν τα τελικά τους αποθέµατα. Η εταιρεία στην προσπάθεια αντιµετώπισης της 

πτωτικής τάσης της αγοράς, έχει προβεί σε µειώσεις των τιµών πώλησης και του µικτού περιθωρίου 

κέρδους. Αν η τάση αυτή της αγοράς συνεχιστεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα µπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας τα επόµενα χρόνια.  
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Λόγω της πτωτικής τάσης της αγοράς και της επιβάρυνσης της εταιρείας από την συµµετοχή της στην 

κοινοπραξία Transeastern η εταιρεία ενδέχεται να αυξήσει το ύψος της δανειακής της 

χρηµατοδότησης για να καλύψει τις υπάρχουσες υποχρεώσεις και αυτές που αναµένεται να 

ανακύψουν. Η δυσµενής αυτή εξέλιξη αναµένεται να δυσχεράνει την εύρεση πηγών χρηµατοδότησης 

και τους όρους διακανονισµού των νέων δανείων. 

Υπάρχει κίνδυνος αντιµετώπισης προβληµάτων ρευστότητας, λόγω περιορισµών που δεσµεύουν την 

εταιρεία από τις υπάρχουσες δανειακές συµβάσεις και ενδέχεται η εταιρεία να χάσει επενδυτικές 

ευκαιρίες και να επιβραδυνθεί η µελλοντική της ανάπτυξη. 

5.1.2. Κίνδυνοι που συνδέονται µε την ικανότητα της εταιρείας να διαχειρίζεται 

αποτελεσµατικά εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους   

Η εταιρεία διαθέτει συµµετοχές σε µια σειρά από διαφορετικούς κλάδους όπως κατασκευές, 

αξιοποίηση γης και ακινήτων, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ενέργειας και εκµετάλλευσης τουριστικών 

µαρίνων, εµπορίας (ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ) και λοιπές δραστηριότητες (π.χ διαχείριση 

καζίνο). Η αποτελεσµατική διαχείριση των διαφορετικών κλάδων αποτελεί σύνθετο και πολυσήµαντο 

έργο και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων και την επιλογή 

προτεραιοτήτων. Σε περίπτωση που η διοίκηση των εταιρειών του Οµίλου προβεί στην υλοποίηση µη 

επαρκώς τεκµηριωµένων επενδυτικών αποφάσεων ή και στη µη αποτελεσµατική εφαρµογή τους 

ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά οι δραστηριότητες και η κερδοφορία του Οµίλου της “ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε.” Ο κλάδος της κατασκευής κατοικιών κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κύκλο 

εργασιών και στην κερδοφορία του Οµίλου. Η ανωτέρω δραστηριότητα ασκείται µέσω της θυγατρικής 

εταιρείας «TECHNICAL OLYMPIC USA Inc» («TOUSA») η οποία είναι εισηγµένη στο χρηµατιστήριο 

ΝΥSE της Νέας Υόρκης. 

5.1.3. Κίνδυνοι από µεταβολές στις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδους των 

κατασκευών 

Οι κατασκευαστικές δραστηριότητες εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την πορεία του προγράµµατος 

επενδύσεων σε έργα υποδοµής που εφαρµόζει το ελληνικό κράτος. Εποµένως, η εξέλιξη των 

οικονοµικών αποτελεσµάτων της θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε» και συνεπακόλουθα του 

Οµίλου επηρεάζεται στο άµεσο µέλλον από το βαθµό και το ρυθµό υλοποίησης των έργων που 

εντάσσονται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και για τα οποία έχει διασφαλιστεί η χρηµατοδότηση 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν αποκλείεται µελλοντικές αλλαγές στη διαδικασία κατανοµής των 

δηµοσίων ή κοινοτικών πόρων για έργα υποδοµής να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες και τα 

οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 
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5.1.4. Κίνδυνοι από την εξάρτηση από  το ελληνικό δηµόσιο στην εκτέλεση των δηµοσίων 

έργων 

Σηµαντικό µέρος των εσόδων του Οµίλου προέρχεται από έργα που εκτελούνται για λογαριασµό του 

ελληνικού δηµοσίου είτε εξολοκλήρου από τη θυγατρική «ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε» αλλά και µέσω της 

θυγατρικής της «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ» είτε σε κοινοπρακτική µορφή. Επισηµαίνεται ότι µέχρι στιγµής δεν 

έχουν αντιµετωπιστεί ουσιώδη προβλήµατα από τις πληρωµές του ελληνικού δηµοσίου, αλλά δεν 

αποκλείεται µελλοντικές αλλαγές (καθυστερήσεις) στην πολιτική πληρωµών από το δηµόσιο να 

επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

5.1.5. Κίνδυνοι που συνδέονται µε την καλή εκτέλεση κατασκευαστικών έργων 

Τα κατασκευαστικά έργα που αναλαµβάνουν οι εταιρείες του Οµίλου, περιλαµβάνουν σαφείς ρήτρες 

σχετικά µε την ορθή και έγκαιρη εκτέλεσή τους. Παρόλο που η εταιρεία διαθέτει µεγάλη εµπειρία και 

τεχνογνωσία στην εκτέλεση σύνθετων και µεγάλων κατασκευαστικών έργων, δεν µπορεί να 

αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να προκύψουν στο µέλλον έκτακτα έξοδα από απρόβλεπτα γεγονότα µε 

αποτέλεσµα να επηρεαστούν δυσµενώς οι δραστηριότητες και τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 

Οµίλου. 

5.1.6. Κίνδυνοι που συνδέονται µε την εκτέλεση έργων από υπεργολάβους  

Σε πολλά έργα οι εταιρείες του Οµίλου αναθέτουν µέρος των εργασιών σε τρίτες εταιρείες µε το 

καθεστώς της υπεργολαβίας. Στις περιπτώσεις αυτές ο Όµιλος φροντίζει να συνάπτει συµφωνίες µε 

τους υπεργολάβους οι οποίες να καλύπτουν την υποχρέωση των τελευταίων για αποκατάσταση τυχόν 

σφαλµάτων µε δική τους ευθύνη, δεν µπορεί όµως να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο σε ορισµένες 

περιπτώσεις οι υπεργολάβοι να αδυνατούν να εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις τους µε 

συνέπεια αυτές να βαρύνουν τελικά τον Όµιλο.  

Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου (TOUSA) στις Ηνωµένες Πολιτείες αναθέτει το σύνολο των εργασιών 

κατασκευής κατοικιών σε τρίτους µε το καθεστώς της υπεργολαβίας. Η ποιότητα της εργασίας των 

υπεργολάβων είναι σηµαντικός παράγοντας για την TOUSA καθώς σε περίπτωση σφαλµάτων και 

κακοτεχνιών από πλευράς των υπεργολάβων αυτό έχει άµεσο αντίκτυπο στις δραστηριότητες της. 

5.1.7. Κίνδυνοι που συνδέονται µε το νοµικό καθεστώς που διέπει την προκήρυξη, 

ανάθεση, εκτέλεση και επίβλεψη των  δηµοσίων και ιδιωτικών έργων 

Οι δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου στον κατασκευαστικό κλάδο εξαρτώνται από τη 

νοµοθεσία που ρυθµίζει τόσο τα δηµόσια έργα (προκήρυξη, ανάθεση, εκτέλεση, επίβλεψη), όσο και 

θέµατα που αναφέρονται στο περιβάλλον, στην ασφάλεια, στη δηµόσια υγεία, στο εργασιακό και στη 

φορολόγηση. Είναι γεγονός ότι ο Όµιλος έχει το µέγεθος και τις υποδοµές να ανταποκριθεί 

αποτελεσµατικά σε µεταβολές της σχετικής νοµοθεσίας, αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί το 
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ενδεχόµενο µελλοντικές νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις να προκαλέσουν, έστω και πρόσκαιρα, αρνητικές 

επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου. 

5.1.8. Κίνδυνοι που προκύπτουν από ζηµιές / βλάβες σε πρόσωπα, εξοπλισµό και 

περιβάλλον (ασφαλιστική κάλυψη) 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου αντιµετωπίζουν κινδύνους που µπορεί να προκύψουν από αρνητικά 

γεγονότα όπως, µεταξύ άλλων, ατυχήµατα, τραυµατισµούς και βλάβες σε πρόσωπα (εργαζόµενους 

ή/και τρίτους), βλάβες στο περιβάλλον, ζηµιές σε εξοπλισµό και περιουσίες τρίτων. Όλα τα παραπάνω 

πολύ πιθανόν να προκαλέσουν καθυστερήσεις ή στην δυσµενέστερη περίπτωση διακοπή εκτέλεσης 

εργασιών στα εµπλεκόµενα έργα. Λαµβάνονται βέβαια όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα ώστε να 

αποφεύγονται τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα και παράλληλα συνάπτονται τα ενδεδειγµένα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια. ∆εν µπορεί όµως να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το ύψος των υποχρεώσεων 

των εταιρειών του Οµίλου από τέτοιου είδους αρνητικά γεγονότα να υπερβαίνει τις ασφαλιστικές 

αποζηµιώσεις που θα λάβει, µε συνέπεια µέρος των εν λόγω προκυπτουσών υποχρεώσεων να 

απαιτηθεί να καλυφθεί από τις εταιρείες του Οµίλου. 

Οι κατασκευαστές παρέχουν στους αγοραστές των σπιτιών 1-2 χρόνια εγγύηση για εργασία και υλικά 

και 5-10 χρόνια για ουσιώδη κατασκευαστικά ελαττώµατα. Οι απαιτήσεις από αυτές τις εγγυήσεις και 

από γενικότερα ελαττώµατα είναι συνηθισµένες στον τοµέα κατασκευής σπιτιών και είναι συνήθως 

δαπανηρές.  

Συνήθως η ασφαλιστική κάλυψη που παρέχουν, καλύπτει κόστος επιδιόρθωσης σχεδιαστικών ή 

κατασκευαστικών ελαττωµάτων. Όµως, πολλές φορές αυτή η κάλυψη δεν είναι αρκετή προκειµένου 

να καλύψει όλες τις απαιτήσεις από εγγυήσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές και 

είναι συνήθως δαπανηρή. 

Αν και συνήθως ο όµιλος απαιτεί  από τους υπεργολάβους και τους σχεδιαστές να τον αποζηµιώσουν 

για ελαττώµατα που µπορούν να προκύψουν, δεν µπορεί πάντα να επιβάλλει στις συµβάσεις που 

υπογράφει τέτοιες αποζηµιώσεις. Γι’ αυτό το λόγο το κόστος της ασφαλιστικής κάλυψης και η µη 

ικανοποίηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων µπορεί να επιδράσει αρνητικά στα λειτουργικά του 

αποτελέσµατα. 

5.1.9. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επάρκεια των κεφαλαίων που απαιτούνται για την 

συµµέτοχη στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Η συµµετοχή του Οµίλου στην υλοποίηση και εκµετάλλευση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων 

απαιτεί την εκτεταµένη χρήση ιδίων κεφαλαίων. ∆εδοµένου ότι τα έργα αυτά είναι µεγάλης κλίµακας, 

ενδέχεται να απαιτηθούν κεφάλαια σηµαντικού ύψους για να εξασφαλισθεί η συµµετοχή του Οµίλου. 

Μολονότι ο Όµιλος εµφανίζει ικανοποιητική κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και σηµαντικά περιθώρια 
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άντλησης κεφαλαίων, υπάρχει το ενδεχόµενο απώλειας έργων από έλλειψη των απαιτούµενων µέσων 

χρηµατοδότησης. 

5.1.10. Κίνδυνοι µεταβολής των επιτοκίων. 

Η αποδοτικότητα των έργων συγχρηµατοδότησης εξαρτάται από την πορεία των επιτοκίων και κατά 

συνέπεια µια απρόσµενη άνοδος των επιτοκίων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της απόδοσης της 

επένδυσης.  

5.1.11. Κίνδυνοι που συνδέονται µε τις µεταβολές στις τιµές των ακινήτων 

Η διαµόρφωση των τιµών των ακινήτων και των µισθωµάτων επηρεάζει άµεσα την αποδοτικότητα 

των επενδύσεων του Οµίλου σε γη και ακίνητα καθώς και την ευρύτερη δραστηριότητά της στο χώρο 

της εκµετάλλευσης ακινήτων. Μολονότι διαχρονικά έχει παρατηρηθεί οι τιµές της γης και των 

ακινήτων στην Ελλάδα να ακολουθούν ανοδική πορεία, δεν µπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόµενο να 

παρατηρηθεί κάµψη των τιµών τους, µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις και 

δραστηριότητες του Οµίλου.  

Υπάρχει συνήθως καθυστέρηση µεταξύ του χρόνου απόκτησης των εκτάσεων γης και του χρόνου που 

θα φέρουν τις κοινότητες στις οποίες θα πουληθούν τα σπίτια. Ο χρόνος αυτός διαφέρει από έργο σε 

έργο, αλλά κατά µέσο όρο έχει υπολογιστεί ότι φτάνει τα τρία χρόνια. Συνεπώς, υπάρχει ο κίνδυνος 

να πέσει η ζήτηση των σπιτιών ή να αυξηθούν τα υλικά και η εργασία µε συνέπεια να µην µπορεί η 

εταιρεία να  διαθέσει τις υπό ανάπτυξη ή µη εκτάσεις γης που είχε αποκτήσει στις αναµενόµενες τιµές, 

ή µε το αναµενόµενο περιθώριο κέρδους ή στο αναµενόµενο πλαίσιο χρόνου.  

Επίσης, η αγοραία αξία των εκτάσεων αυτών µπορεί να µεταβληθεί σηµαντικά λόγω των 

µεταβαλλόµενων συνθηκών αγοράς και η λογιστική αξία να αυξηθεί τόσο που θα επιδρά αρνητικά 

στην επίδοση της εταιρίας.  

Λόγω των παραπάνω παραγόντων µπορεί τελικά η εταιρία να αναγκαστεί να πουλήσει σπίτια ή άλλη 

περιουσία µε ζηµιά ή µε χαµηλότερο περιθώριο κέρδους από το προβλεπόµενο. Ακόµη, µπορεί η 

εταιρία να αναγκαστεί να µειώσει τη λογιστική αξία των ακινήτων της (real estate assets), αν πέσει η 

αξία τους, ώστε να συµφωνούν µε τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. 

5.1.12. Κίνδυνοι που προκύπτουν από καθυστερήσεις στη χορήγηση των απαιτούµενων 

αδειών που απαιτούνται για την εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων. 

∆εδοµένου ότι δεν υπάρχει οργανωµένο κτηµατολόγιο για την ελληνική επικράτεια και το καθεστώς 

χορήγησης των απαιτούµενων αδειών (οικοδοµικών, περιβαντολλογικών κλπ) για την ανάπτυξη και 

εκµετάλλευση γης και ακινήτων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, εµφανίζεται εξαιρετικά πιθανό να 

καθυστερεί η έναρξη εκµετάλλευσης των ακινήτων για τα οποία ο Όµιλος επενδύει σηµαντικά 
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κεφάλαια, µε αποτέλεσµα να επηρεάζονται αρνητικά οι επενδύσεις, δραστηριότητες και τα οικονοµικά 

µεγέθη του Οµίλου. 

5.1.13. Κίνδυνοι που συνδέονται µε τις µεταβολές στον κλάδους κατασκευής κατοικιών 

στις Η.Π.Α 

Ο κλάδος της κατασκευής κατοικιών κατέχει δεσπόζουσα θέση στον κύκλο εργασιών και στην 

κερδοφορία του Οµίλου. Η ανωτέρω δραστηριότητα ασκείται µέσω της θυγατρικής εταιρείας 

“TECHNICAL OLYMPIC USA Inc” (“TOUSA”) η οποία είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο NYSE της 

Νέας Υόρκης. Κατά το 2006 ο κλάδος της κατασκευής κατοικιών γνώρισε σηµαντική ύφεση σε σχέση 

µε το παρελθόν. Η αλµατώδης αύξηση του κλάδου τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε υπερπροσφορά 

κατοικιών ειδικά στην περιοχή της Florida και της Arizona που αποτελούν το 57% της δραστηριότητας 

της TOUSA µε αποτέλεσµα να επηρεαστούν σηµαντικά τα αποτελέσµατα της, και κατά συνέπεια και 

τα αποτελέσµατα του Οµίλου. Πιθανή συνεχιζόµενη πτωτική τάση του κλάδου θα οδηγήσει σε 

περαιτέρω πτώση των αποτελεσµάτων της TOUSA σε σχέση µε το πρόσφατο παρελθόν. 

5.1.14. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις φυσικές καταστροφές και τις καιρικές συνθήκες 

στις Η.Π.Α 

Στον κλάδο κατασκευής κατοικιών, που δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου (TOUSA) 

στις Ηνωµένες Πολιτείες, φυσικές καταστροφές και οι καιρικές συνθήκες διαδραµατίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην ολοκλήρωση και έγκαιρη παράδοση των κατοικιών προς πώληση. Τυχόν καθυστερήσεις και 

καταστροφές, λόγω των σε έξαρση καιρικών συνθηκών (τυφώνες, καταιγίδες, πληµµύρες, κλπ), στις 

κατασκευαζόµενες κατοικίες ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ζήτηση των κατοικιών και κατά 

συνέπεια την µείωση των εσόδων της TOUSA. 

5.1.15. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη 

Η διοίκηση της Εταιρείας καθώς και των επιµέρους εταιρειών που περιλαµβάνονται στον Όµιλο, 

στηρίζεται σε µία οµάδα έµπειρων στελεχών, τα περισσότερα εκ των οποίων εργάζονται στον Όµιλο 

πολλά έτη και έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση του αντικειµένου τους. Στην παρούσα φάση τα εν λόγω 

στελέχη βρίσκονται σε αρµονική συνεργασία µε αντικειµενικό σκοπό την πρόοδο και ανάπτυξη της 

Εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει την απαιτούµενη υποδοµή ώστε να αντιµετωπίσει τυχόν απώλεια 

στελέχους ή στελεχών της χωρίς σηµαντικές επιπτώσεις στην οµαλή της πορεία.      

5.1.16. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον ξενοδοχειακό-τουριστικό κλάδο 

Η οποιαδήποτε διακύµανση της Ξενοδοχειακής-Τουριστικής αγοράς ενδέχεται να επηρεάσει την 

κερδοφορία θυγατρικών εταιρειών και κατ’επέκταση τα αποτελέσµατα του Οµίλου. 
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5.2. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι 

5.2.1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου για τον Όµιλο σχετίζεται κυρίως µε τις υποχρεώσεις του Οµίλου σε 

µακροπρόθεσµα δάνεια. Σε επίπεδο Οµίλου το µεγαλύτερο ποσοστό των δανείων έχουν συναφθεί µε 

σταθερό επιτόκιο. Η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι ο κίνδυνος του κυµαινόµενου επιτοκίου των 

δανείων δεν είναι σηµαντικός, αν ληφθεί υπόψη και το κόστος κάλυψης του κινδύνου, το οποίο είναι 

σηµαντικά µεγαλύτερο . Για το λόγο αυτό δεν συνάπτει συµβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών µέσων προστασίας από τον κίνδυνο κυµαινόµενου επιτοκίου. 

5.2.2. Κίνδυνος αποπληρωµής δανειακών συµβάσεων  

Η θυγατρική του Οµίλου (TOUSA) στις Ηνωµένες Πολιτείες έχει συνάψει ένα σηµαντικό αριθµό 

δανειακών συµβάσεων. Η δυνατότητα της TOUSA να αποπληρώσει τις δανειακές της υποχρεώσεις 

εξαρτάται από την µελλοντική απόδοση των δραστηριοτήτων της. Πλήθος εξωγενών παραγόντων 

(οικονοµικές και επιχειρηµατικές συνθήκες, ανοδικές ή καθοδικές τάσεις του κλάδου και των επιµέρους 

αγορών, κλπ) ενδέχεται να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα της TOUSA και κατ’ επέκταση τις 

χρηµατοροοές της επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την δυνατότητα αποπληρωµής των δανείων αυτών. 

Για την αντιµετώπιση του κινδύνου αποπληρωµής δανειακών συµβάσεων η TOUSA εξετάζει 

περιπτώσεις αναδόµησης ή αναχρηµατοδότησης του χρέους της καθώς και την πώληση παγίων µε 

συµφέροντες όρους ώστε να εξοικονοµηθούν  διαθέσιµα κεφάλαια για την αποπληρωµή των 

δανειακών της συµβάσεων. 

5.2.3. Κίνδυνος τιµών ξένου συναλλάγµατος 

Σαν αποτέλεσµα των σηµαντικών επενδύσεων του Οµίλου στη θυγατρική του (TOUSA) στις Ηνωµένες 

Πολιτείες, ο ενοποιηµένος ισολογισµός του Οµίλου µπορεί να επηρεαστεί σηµαντικά από τις µεταβολές 

στη συναλλαγµατική ισοτιµία USD / Ευρώ, σε επίπεδο µετατροπής των µεγεθών του ισολογισµού και 

των αποτελεσµάτων της TOUSA από USD σε Ευρώ. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει 

συναλλαγµατικός κίνδυνος µε την έννοια των συχνών µεταφορών  κεφαλαίων από την µητρική στη 

θυγατρική και αντίστροφα. Η θυγατρική Εταιρεία στις ΗΠΑ, TOUSA, συναλλάσσεται στο τοπικό 

νόµισµα (δολάριο ΗΠΑ) και κατά συνέπεια δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο.  

Ο επαναπατρισµός κεφαλαίων από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι η µόνη συναλλαγή που µπορεί να 

επηρεαστεί από τις µεταβολές των συναλλαγµατικών ισοτιµιών $/€. Τέτοιες συναλλαγές είναι η 

πώληση µετοχών της TOUSA µέσω του χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης (NYSE) και ο 

επαναπατρισµός του προϊόντος της πώλησης καθώς και τα διανεµόµενα µερίσµατα της TOUSA προς 

την µητρική της ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Το κόστος κάλυψης του ως άνω περιγραφόµενου κινδύνου σε 

σύγκριση µε το κόστος του κινδύνου, καθιστά οικονοµικά ασύµφορη την κάλυψη του κινδύνου και για 
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τον λόγο αυτό, η διοίκηση του Οµίλου µέχρι σήµερα δεν έχει συνάψει συµβάσεις κάλυψης αυτού του 

κινδύνου. 

Συµπληρωµατικά ο Όµιλος προσπαθεί να αντισταθµίσει τις επιδράσεις που προκύπτουν από τη 

συναλλαγµατική δοµή των εργασιών του µε τη σύναψη δανείων στην Ελλάδα σε δολάρια  Ηνωµένων 

Πολιτειών, εάν χρειασθεί. 

5.2.4. Κίνδυνος τιµής αγαθών 

Ο κίνδυνος που προκύπτει για τον Όµιλο από µεταβολές στις τιµές αγαθών είναι ελάχιστος, καθότι 

είναι σε θέση να µετακυλύει τις όποιες µεταβολές προς τους πελάτες του.  

5.2.5. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος συναλλάσσεται αποκλειστικά µε αναγνωρισµένα και φερέγγυα αντισυµβαλλόµενα µέρη. 

Είναι πολιτική του Οµίλου όπως όλοι οι πελάτες οι οποίοι επιθυµούν να συναλλάσσονται µαζί του επί 

πιστώσει να υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εµπορικές 

απαιτήσεις παρακολουθούνται σε συνεχή βάση µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου για 

τον Όµιλο από επισφαλείς απαιτήσεις. 

∆εν υπάρχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου εντός του Οµίλου. 

5.2.6. Κίνδυνος ρευστότητας 

Στόχος του Οµίλου είναι η διατήρηση ισοζυγίου µεταξύ της συνεχούς παροχής χρηµατοδότησης και 

της ευελιξίας µέσω της χρήσης τραπεζικών δανείων, χρηµατοδοτικών µισθώσεων και πιθανής 

µετακύλισης των καθυστερηµένων εισπράξεων του στους προµηθευτές του, κατόπιν κοινής 

συµφωνίας και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. 

5.3. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την τιµής της µετοχής 

5.3.1. Συγκυριακοί εξωγενείς παράγοντες 

Οι επενδυτές πρέπει να είναι ενήµεροι πως η τιµή διαπραγµάτευσης των µετοχών της Εταιρίας µπορεί 

να υπόκειται σε µεγάλες διακυµάνσεις που να οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες που δεν ελέγχονται 

από την Εταιρία και δεν έχουν σχέση µε τη δραστηριότητα και τη χρηµατοοικονοµική της κατάσταση. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

 Η πορεία των διεθνών χρηµαταγορών και κεφαλαιαγορών  

 Η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού 

 Η απειλή τροµοκρατικών χτυπηµάτων ή εχθροπραξιών σε ευαίσθητες για την παγκόσµια 

οικονοµία περιοχές και γενικότερα το αίσθηµα γεωπολιτικής αστάθειας 

 Πολιτικές, οικονοµικές ή κοινωνικές αλλαγές που µπορεί να επηρεάσουν την Ελλάδα 
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 Η πορεία του Χ.Α. 

 Θετικά ή αρνητικά δηµοσιεύµατα για την Εταιρεία και τους κλάδους που δραστηριοποιείται (π.χ. 

Κατασκευαστικός, Ξενοδοχειακός) 

Επιπρόσθετα  πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι το ΧΑ έχει χαµηλότερη ρευστότητα σε σχέση µε άλλες 

κύριες διεθνείς αγορές. Ως εκ τούτου, οι κάτοχοι των µετοχών της Εταιρίας ίσως αντιµετωπίσουν 

κάποιες δυσκολίες στη διάθεση των κοινών µετοχών τους, ειδικά σε µεγάλα πακέτα. 
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6. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις 

6.1. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη 

Οι διεταιρικές πωλήσεις/ αγορές για την περίοδο 1/1-31/12/2006 και την αντίστοιχη συγκριτική 1/1-

31/12/2005 αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € '000
Έσοδα 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Θυγατρικές 0 0 2.124 2.158

Συγγενείς 7.744 0 106 0

Κοινοπραξίες 688 0 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 114 5 7 5

Σύνολο 8.546 5 2.237 2.163

Έξοδα 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Θυγατρικές 0 0 644 1.462

Key management personnel 318 0 0 0

Κοινοπραξίες 443 0 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 378 0 0 0

Σύνολο 1.139 0 644 1.462

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν παροχή υπηρεσιών και τιµολογήσεις για 

κατασκευαστικά έργα. 

6.2. Απαιτήσεις/ Υποχρεώσεις συνδεδεµένων µερών 

Η ανάλυση των διεταιρικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων κατά την 31/12/2006 καθώς και για την 

31/12/2005 έχει ως εξής: 

Ποσά  σε € '000
Εισπρακτέα 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Θυγατρικές 0 0 20.456 27.378

Συγγενείς 100 4.002 100 102

Κοινοπραξίες 1.685 5.262 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 2.179 982 48 10

Σύνολο 3.964 10.246 20.604 27.490

Πληρωτέα 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Θυγατρικές 0 0 8.818 6.109

Αµοιβές διοικητικών στελεχών 1.527 3.500 1.045 2.758

Κοινοπραξίες 1.077 3.643 0 0

Λοιπά συνδεδεµένα µέρη 326 9 0 0

Σύνολο 2.930 7.152 9.863 8.867

Ο  ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί µεταξύ των συνδεόµενων εταιρειών του Οµίλου αναλύονται στην 

παρ. 4.9. 
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6.3. Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών 

Οι παροχές προς τα µέλη της ∆ιοίκησης για τις παρουσιαζόµενες περιόδους έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Σύνολο αµοιβών 6.565 12.243 210 1.000

Σύνολο 6.565 12.243 210 1.000

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

∆εν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε µέλη του ∆.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας (και τις 

οικογένειες τους). 

6.4. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

6.4.1. Επίδικες υποθέσεις 

Απαιτήσεις DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY  κατά TOUSA S.A. 

Εκκρεµούσα ∆ίκη της Deutsche Bank Trust Company Americas. 

Την 1η  Αυγούστου 2005, η TOUSA, µέσω µίας θυγατρικής κοινοπραξίας, αγόρασε τα κεφάλαια της 

Transeastern Properties Inc., εταιρείας ανάπτυξης γης και κατασκευής κατοικιών µε έδρα στην 

Φλόριντα. Η αγορά χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει µε τρία πιστωτικά µερίδια από την Deutsche Bank 

Trust Company Americas (‘DBTCA’), η οποία εκπληρώνει χρέη διοικητικού εκπροσώπου για όλους τους 

δανειστές. Η TOUSA δεν είναι συνοφειλέτης στα γραµµάτια, αλλά η TOUSA και η TOUSA Homes 

εκτέλεσαν εγγυήσεις ολοκλήρωσης (completion guarantees) στις οποίες εγγυόντο την πληρωµή 

εξόδων εργασιών και την διεκπεραίωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (όπως αυτοί οι όροι 

περιγράφονται στις εγγυήσεις) και εγγυήσεων (carve-out guarantees) στις οποίες εγγυόντο το πλήρες 

χρέος στην περίπτωση µίας εθελούσιας πτώχευσης από ένα συµβαλλόµενο µέλος (όπως ορίζεται στις 

εγγυήσεις) και κάθε ζηµία των δανειστών από συγκεκριµένες πράξεις των δανειζόµενων 

συµπεριλαµβανοµένων όχι περιοριστικά των πράξεων απάτης, παραπλάνησης ή κατάχρησης. 

Την 31η  Οκτωβρίου 2006 και την 1 Νοεµβρίου 2006 η DBTCA βεβαίωσε ότι συγκεκριµένα γεγονότα 

αθέτησης συνέβησαν και απαιτούσαν ότι, κατά εφαρµογή των εγγυήσεων, η TOUSA θα πληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του δανείου και για τις τρεις κατηγορίες χρεών οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται 

σε κεφάλαιο τα $625 εκατοµµύρια. Επιπρόσθετα, η DBCTA διεκδικεί τόκους υπερηµερίας, δικηγορικές 

αµοιβές και έξοδα και άλλα κόστη σε ένα µη προσδιορισµένο χρηµατικό ποσό. 

Στις 28 Νοεµβρίου 2006, η TOUSA και η TOUSA Homes κατέθεσαν αίτηση έκδοσης αναγνωριστικής 

απόφασης εναντίον της DBCTA ως διοικητικού εκπροσώπου για τα κύρια και τα ενδιάµεσα δάνεια 

(senior and junior mezzanine loans) και ως κατόχου των κύριων και ενδιάµεσων δανείων. Η TOUSA 

αιτείται την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης ότι δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι υποχρεώσεις της που 
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απορρέουν από τους όρους των εγγυήσεων (completion and carve-out guarantees) που 

παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των κύριων και ενδιάµεσων δανείων (senior and junior mezzanine loans) 

Η TOUSA επίσης αιτείται την έκδοση αναγνωριστικής απόφασης ότι ακόµη και αν έχουν ενεργοποιηθεί 

οι υποχρεώσεις της, το ποσό της υποχρέωσης περιορίζεται στις πραγµατικές ζηµίες των δανειστών και 

δεν περιλαµβάνει ολόκληρα τα ποσά των δανείων. 

Στις 29 Νοεµβρίου 2006, η DBTCA µε την ιδιότητά της ως διοικητικός εκπρόσωπος όλων των οίκων 

των ως άνω δανείων, κατέθεσε ένα κλητήριο θέσπισµα και επέδωσε ειδοποιητήριο στο Πολιτειακό 

δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την είσπραξη των ζηµιών οι οποίες ισχυρίζεται ότι προέκυπταν στο 

πλαίσιο των εγγυήσεων (completion and carve-out guarantees). Με µία αίτηση παραπόνων που 

κατατέθηκε στις 4 ∆εκεµβρίου 2006, η DBTCA επικαλείται µία σειρά απαιτήσεων στο πλαίσιο των 

εγγυήσεων (completion and carve-out guarantees), στις οποίες περιλαµβάνονται πράξεις 

παραπλάνησης, κατάχρησης και αποτυχίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων ολοκλήρωσης. Η DBTCA 

επιδιώκει την αποπληρωµή των ζηµιών σε όλο το  ποσόν των συµβάσεων πίστωσης, όπως επίσης 

αµοιβές και έξοδα. ∆εν έχουν οριστεί ηµεροµηνίες για τη δίκη.  

Η TOUSA έχει αµφισβητήσει και συνεχίζει να αµφισβητεί αυτούς τους ισχυρισµούς. Ωστόσο, η 

Εταιρεία εξακολουθεί να προβαίνει σε συζητήσεις διακανονισµού µε εκπροσώπους των τωρινών 

δανειστών της κοινοπραξίας της Transeastern και µε το άλλο µέλος της κοινοπραξίας. Στα πλαίσια των 

συζητήσεων αυτών, η TOUSA έχει προτείνει µία δοµή σύµφωνα µε την οποία, είτε η κοινοπραξία είτε 

ο διάδοχος κάποιων ή του συνόλου των περιουσιακών της στοιχείων θα γινόταν µία θυγατρική της 

TOUSA, πλήρως ή κατά ελεγχόµενη πλειοψηφία. Η πρόταση επίσης µελετάει την ολοσχερή πληρωµή 

του κύριου δανείου (senior debt) ύψους € 304 εκ. ($400,0) εκατ. της κοινοπραξίας, µέσω της 

δηµιουργίας επιπρόσθετου δανεισµού. Σε σχέση µε τις διαπραγµατεύσεις αυτές, η TOUSA αξιολογεί 

διάφορες εναλλακτικές προτάσεις χρηµατοδότησης. 

Για την επιβάρυνση που αναµένεται να έχει, σχηµάτισε πρόβλεψη ποσού € 251,7 εκ ($ 331,5 εκ). Αν 

δεν ευδοκιµήσουν οι διακανονισµοί µε τους πιστωτές της κοινοπραξίας τότε ο Όµιλος θα αναγκαστεί 

να επιβαρυνθεί µε το σύνολο των υποχρεώσεων της κοινοπραξίας, δηλαδή ποσό € 222,85 εκ. ($ 294 

εκ) πέραν της πρόβλεψης. Η εκροή του επιπλέον αυτού ποσού δεν είναι πιθανό να συµβεί και για το 

λόγο αυτό δεν συµπεριλήφθηκε στην πρόβλεψη. 

Ασφάλειες από δικαστική διαµάχη των µετόχων της TOUSA 

Ξεκινώντας τον ∆εκέµβριο του 2006, πολλοί ενάγοντες µέτοχοι υπέβαλαν αγωγές στο Αµερικάνικο 

Περιφερειακό ∆ικαστήριο για την Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα. Με τις αγωγές αυτές ισχυρίζονται οι 

ενάγοντες ότι η TOUSA και κάποια από τα υφιστάµενα και τα πρώην στελέχη της παραβίασαν την 

πράξη 1934 της Ε.Κ, µη γνωστοποιώντας: 

 Συγκεκριµένες εγγυήσεις που ανέλαβε η TOUSA σε σχέση µε την απόκτηση της κοινοπραξίας 

της Transeastern Properties Inc. 
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 Πτωτικές συνθήκες στην αγορά κατοικιών της Φλόριντα. 

 Το γεγονός ότι ως αποτέλεσµα της πτώσης της αγοράς, η TOUSA θα µπορούσε να χάσει αξία 

στην επένδυσή της στην κοινοπραξία.  

Επίσης, µια αγωγή επικαλείται ότι οι εναγόµενοι  παραβίασαν την πράξη 1933 της Ε.Κ. παραλείποντας 

σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε την χρηµατοδότηση της εξαγοράς της Transeastern Properties µε την 

εισφορά σε είδος, τα οποία είχαν σχέση µε την προσφορά κοινών µετοχών της TOUSA το Σεπτέµβριο 

του 2005.  

Οι ενάγοντες σε κάθε µια από τις ανωτέρω αγωγές απαιτούν αποζηµίωση ζηµιών συν αµοιβές και  

δαπάνες,  για  λογαριασµό  τους καθώς επίσης και  για λογαριασµό λοιπών θεωρούµενων αγοραστών 

κοινών µετοχών της TOUSA και αγοραστών και πωλητών των δικαιωµάτων προαίρεσης (options) των 

κοινών µετοχών της TOUSA. Εκκρεµούν ενέργειες για την ενοποίηση όλων των αγωγών στην πρώτη 

κατατιθέµενη υπόθεση, Durgin εναντίον Τechnical Olympic USA, Inc., Antonio B. Mon, David J. Keller 

and Randy L. Kotler. ∆εν έχει ορισθεί ακόµα κύριος ενάγων και δεν έχει ορισθεί ηµεροµηνία για την 

διεξαγωγή της δίκης. 

Απαιτήσεις τρίτων κατά TOUSA S.A. 

Στο πλαίσιο άσκησης της συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητάς της (κατασκευή και εµπορία 

κατοικιών) η ΤOUSA SA εµπλέκεται σε δικαστικές ή άλλες διεκδικήσεις. Η ΤOUSA αντιµετωπίζει αυτές 

τις περιπτώσεις βάση συγκεκριµένης εταιρικής πολιτικής.  

Οι εκκρεµείς δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις της TOUSA, οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση της 

Νοµικής Υπηρεσίας της Εταιρείας συνοψίζονται ως ακολούθως: 

 Πελάτες και προµηθευτές διεκδικούν από την TOUSA για παραβίαση συµφωνίας συνολικό ποσό 

περίπου € 1.411 χιλ. ($ 1.858 χιλ.)  

 Για κατασκευαστικές ατέλειες και κακοτεχνίες πελάτες της TOUSA διεκδικούν συνολικό ποσό 

περίπου € 5.642 χιλ. ($ 7.430 χιλ.) 

 Απαιτήσεις εργαζοµένων κατά της TOUSA για ποσό περίπου € 213 χιλ. ($ 280 χιλ.)  

 Απαιτήσεις για απάτη ποσού περίπου € 465 χιλ. ($ 612 χιλ.)  

 Απαιτήσεις από εγγυήσεις συµβολαίων περίπου € 118 χιλ ($ 155 χιλ.)  

 Απαιτήσεις από προµηθευτές για καθυστερήσεις πληρωµών περίπου € 186 χιλ. ($ 245 χιλ.)  

 Απαιτήσεις για αµέλεια περίπου € 131 χιλ. ($ 173 χιλ.)  

 Απαιτήσεις για προσωπικά ατυχήµατα περίπου € 150 χιλ. ($ 197 χιλ.)  

 Απαιτήσεις για καταστροφή ξένης περιουσίας περίπου € 62 ($ 81 χιλ.)  

 Λοιπές απαιτήσεις περίπου € 48 ($ 63 χιλ.) 

Τις ανωτέρω εκκρεµείς δικαστικές διεκδικήσεις, η TOUSA τις αντιµετωπίζει µε τη δηµιουργία τριών 

τύπων αποθεµατικών (σηµ. 4.26). 
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 Αποθεµατικό εγγυήσεων. Από κάθε πώληση παρακρατείται ένα ποσοστό για κάλυψη του 

κόστους εγγυήσεως της κατασκευής, το οποίο καλύπτει το κόστος προσωπικού και υλικών για 

τις επισκευές. 

 Αποθεµατικό ασφάλισης. Από κάθε πώληση παρακρατείται ένα ποσοστό ως αποθεµατικό 

αυτασφάλισης (SIR) ή κάλυψης των απαλλαγών των ασφαλιστηρίων συµβολαίων. Εάν 

προκύψει µια σοβαρή απαίτηση η οποία είναι καλυµµένη από τα γενικά ασφαλιστήρια 

συµβόλαια της εταιρείας, η TOUSA χρεώνει τις δαπάνες αυτές στο εν λόγω αποθεµατικό. 

 Νοµικό αποθεµατικό. Το Νοµικό αποθεµατικό καλύπτει τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονται 

από το ασφαλιστικό αποθεµατικό. Οι απαιτήσεις αυτές εκτιµώνται κατά περίπτωση. 

Απαιτήσεις κατασκευών ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ , ΜΟΧΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΞΟΤΗ 

 Εκκρεµούν ενώπιον διαφόρων αρµοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές που αφορούν 

απαιτήσεις εργαζοµένων µε βάση την εργατική νοµοθεσία (εργατικά ατυχήµατα, υπερωρίες, 

κλπ) συνολικού ποσού περίπου € 5.120 χιλ. Οι εκτιµήσεις των νοµικών συµβούλων της 

Εταιρείας εκτιµούν ότι η πιθανή µέγιστη επιβάρυνση των Εταιρειών του Οµίλου δεν θα υπερβεί 

το ποσό των € 300 χιλ. 

 Εκκρεµούν ενώπιον διαφόρων αρµοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές που αφορούν 

απαιτήσεις από εργολαβικές ή υπεργολαβικές συµβάσεις συνεργαζοµένων εταιρειών ή 

υπεργολάβων των εταιρειών του Οµίλου συνολικού ποσού € 4.454 χιλ. Οι εκτιµήσεις των 

νοµικών συµβούλων της Εταιρείας εκτιµούν ότι η πιθανή µέγιστη επιβάρυνση των Εταιρειών 

του Οµίλου δεν θα υπερβεί το ποσό των € 100 χιλ. 

 Εκκρεµούν ενώπιον διαφόρων αρµοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές που αφορούν 

απαιτήσεις από τροχαία ατυχήµατα τρίτων συνολικού ποσού  € 883 χιλ. Οι εκτιµήσεις των 

νοµικών συµβούλων της Εταιρείας είναι ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι εταιρείες του Οµίλου καθότι 

υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη του κινδύνου. 

  Εκκρεµούν ενώπιον διαφόρων αρµοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές που αφορούν 

διάφορες άλλες απαιτήσεις τρίτων ή συνεργατών συνολικού ποσού € 2.639 χιλ. Οι εκτιµήσεις 

των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας εκτιµούν ότι η πιθανή µέγιστη επιβάρυνση των 

Εταιρειών του Οµίλου δεν θα υπερβεί το ποσό των € 100 χιλ. 

Απαιτήσεις κατά TOUSA 

 Η θυγατρική TOUSA βρίσκεται σε δικαστική διαµάχη µε την Deutsche Bank Trust Co, για τις 

εγγυήσεις που είχε αποδεχτεί έναντι των υποχρεώσεων της κοινοπραξίας Transeastern. Η 

κοινοπραξία έχει δανειακές υποχρεώσεις στην παραπάνω τράπεζα µε αποτέλεσµα η τελευταία να 

διεκδικεί ποσό € 474,56 εκ ( $ 625 εκ).  

 Κατά της θυγατρικής TOUSA έχουν ασκηθεί αγωγές από µέλη του επενδυτικού κοινού, 

ισχυριζόµενοι ότι η εταιρεία δεν γνωστοποίησε ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προέκυπταν από 
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την ανάληψη εγγυήσεων υπέρ της κοινοπραξίας Transeastern, την πτωτική τάση της αγοράς 

κατοικιών στη Φλόριντα και την επίπτωση της στην αξία των επενδύσεων της σε κοινοπραξίες.  

 Έναντι της θυγατρικής TOUSA, υπάρχουν διεκδικήσεις και αγωγές που προκύπτουν από την 

συνήθη δραστηριότητα της, αλλά η τελική έκβαση του συνόλου των υποθέσεων αυτών 

αναµένεται ότι δεν θα επηρεάσει την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. 

Απαιτήσεις κατασκευών εταιρειών συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  

Εκκρεµούν ενώπιον διαφόρων αρµοδίων δικαστηρίων της χώρας αγωγές που αφορούν διάφορες 

απαιτήσεις (ηθικής ικανοποίησης παικτών Καζίνο Πόρτο Καρράς, απολεσθέντων εισοδηµάτων, 

εργατικών απαιτήσεων και πνευµατικών δικαιωµάτων ηθοποιών και τραγουδιστών) συνολικού ποσού 

€ 2.355 χιλ. Οι εκτιµήσεις των νοµικών συµβούλων της Εταιρείας εκτιµούν ότι η πιθανή µέγιστη 

επιβάρυνση των Εταιρειών του Οµίλου δεν θα υπερβεί το ποσό των € 30 χιλ. 

Απαιτήσεις κατασκευών ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ 

Το ∆ηµόσιο απειλεί ότι θα ζητήσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών του έργου κατασκευής 

της µαρίνας. Είναι τελείως παράλογος ο ισχυρισµός του ∆ηµοσίου και για τον λόγο αυτό η εταιρεία 

έκανε αίτηση για επίλυση της διαφωνίας από το διαιτητικό δικαστήριο, προκειµένου να µας 

επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές και να µας καταβληθούν άνω των € 400.000 , που αποτελούν 

δαπάνες µας για το έργο, που δεν καταβλήθηκαν από το ∆ηµόσιο. Η εταιρεία έχει καταγγείλει τη 

σύµβαση, λόγω µη καταβολής της επιδότησης από το ∆ηµόσιο. Εκτίµηση θετικής εξέλιξης της 

υπόθεσης. 

Απαιτήσεις κατασκευών ΜΕΛΤΕΜΙ-ΚΑΣΤΡΙ 

Ο ∆ήµος Νιάτων Λακωνίας κατέθεσε ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας την από 15-11-2004 

Αίτησή του κατά των: (1) της 124109/16.03.2004 κοινής Υπουργικής Απόφασης περί έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων και (2) της 6581/28.04.2004 απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, περί χορηγήσεως άδειας εγκατάστασης αιολικού σταθµού ανεξάρτητης παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Κατάρτια-Τούρλες» του ∆ήµου Νιάτων, στην εταιρεία «ΜΕΛΤΕΜΙ-

ΚΑΣΤΡΙ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Ασκήσαµε παρέµβαση, αιτούµενοι την απόρριψη της ως άνω αίτησης 

ακυρώσεως. 

Η εν λόγω υπόθεση συζητείται  ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας στις 2 Μαΐου 2007, εξ 

αναβολής από την 6η  ∆εκεµβρίου 2006. 

Εκτιµούµε ότι: 

Όσον αφορά στην ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 6581/2004 άδεια εγκατάστασης, η εν λόγω αίτηση 

ακυρώσεως:  

 είναι απαράδεκτη, διότι έχει ασκηθεί εκπροθέσµως και 
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 είναι άνευ αντικειµένου, διότι εκδόθηκε µεταγενέστερη Απόφαση Επανέκδοσης Άδειας 

Εγκατάστασης του εν λόγω έργου. 

Όσον αφορά στην ως άνω υπ’ αριθ. πρωτ. 124109/2004 έγκριση περιβαλλοντικών όρων, είναι, 

επίσης, πιθανόν η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως να κριθεί απαράδεκτη, ως ασκηθείσα εκπροθέσµως. 

Στην περίπτωση που ευδοκιµήσει η εν λόγω αίτηση ακυρώσεως, ως προς την έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, θα υποχρεωθούµε να επαναλάβουµε τη σχετική διαδικασία εκ νέου. 

6.5. Ενδεχόµενες απαιτήσεις 

Απαιτήσεις του οµίλου ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ από το  δηµόσιο 

 Στο Συµβούλιο της Επικρατείας εκκρεµούν εξήντα (60) αιτήσεις αναιρέσεως των εταιρειών του 

Οµίλου ή κοινοπραξιών συµµετοχής τους κατά αποφάσεων των ∆ιοικητικών Εφετείων Αθηνών, 

Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Πατρών, 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 επιδίκων 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 ένδεκα (11) αιτήσεις αναιρέσεως του Ελληνικού 

∆ηµοσίου κατά αποφάσεων ∆ιοικητικών Εφετείων που έχουν δικαιώσει την ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ και την ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ σε υποθέσεις απαιτήσεων τους κατά του ∆ηµοσίου εκ της 

εκτελέσεως δηµοσίων έργων. ∆εδοµένου ότι : α) Κατά κανόνα, η άσκηση αναιρέσεως εκ µέρους 

του ∆ηµοσίου έχει αναστείλει µέχρι τώρα, την πληρωµή των ποσών που είχαν επιδικασθεί στις 

εταιρείες και β) Οι  περισσότερες αιτήσεις αναιρέσεως του ∆ηµοσίου δεν γίνονται δεκτές εκτός 

ελαχίστων εξαιρέσεων, εκτιµάται ότι από τις συγκεκριµένες υποθέσεις δεν θα προκύψει 

οικονοµική επιβάρυνση των εταιρειών. 

 Στο Συµβούλιο της Επικρατείας εκκρεµούν δώδεκα (12) αιτήσεις ακυρώσεως των εταιρειών, που 

αφορούν τη νοµιµότητα των διαδικασιών αναδείξεως αναδόχου. Από την έκβαση των δικών 

αυτών ακόµη και αν δεν είναι θετική για την εταιρεία, δεν θα προκύψει µεταβολή στο παθητικό 

της. 

6.6. ∆εσµεύσεις από κατασκευαστικά συµβόλαια 

Οι δεσµεύσεις του οµίλου και της εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως 

εξής: 
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Ποσά σε € '000 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005
∆εσµεύσεις που προκύπτουν 
από κατασκεαστικά συµβόλαια
Ανεκτέλεστο έργων 230.700 118.900 

Εγγυήσεις καλής επίδοσης 94.009 87.976 10.069 17.962

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.7. ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις 

6.7.1. Εταιρία του Οµίλου σαν εκµισθωτής 

Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ εκµισθώνει ισόγειο κατάστηµα επί της ΝΕΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ συνολικού εµβαδού 280 τ.µ έναντι των € 600 το µήνα µε διάρκεια µίσθωσης τριετή. 

Η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε εκµισθώνει ακίνητο στην περιοχή πατριαρχικό Θεσσαλονίκης αποτελούµενο 

από 2380 τ.µ. υπόγειο και 2380 τ.µ. ισόγειο. Το µηνιαίο µίσθωµα έχει προσδιορισθεί σε € 23.500 και 

αναπροσαρµόζεται ετήσια µε τον τιµάριθµο. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι 9 χρόνια. 

H εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ ΑΕ εκµισθώνει ακίνητο που περιλαµβάνει υπόγειο 294 τ.µ ,ισόγειο εµβαδού 543 

τ.µ. και πατάρι 185 τ.µ. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται σε 5% του µηνιαίου καθαρού τζίρου (που θα 

πραγµατοποιείται στο µίσθιο κατάστηµα) και όχι µικρότερο των € 7.336,75 µηνιαίως το οποίο θα 

αυξάνεται κατ΄ έτος κατά ποσοστό 6%. 

Ο Όµιλος εκµισθώνει ακίνητο στην περιοχή Γλυφάδας Ξάνθου 3 & Λαζαράκη που περιλαµβάνει 394,07 

τ.µ 4ου ορόφου καθώς και δύο θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων του υπογείου µε στοιχεία P30 και Ρ31 

επιφανείας εκάστη 29,11 τ.µ. Το µηνιαίο µίσθωµα ορίζεται σε € 10.250 µηνιαίως το οποίο θα 

αναπροσαρµόζεται κάθε έτος κατά ποσοστό 5%. 

Απαιτήσεις από ενοίκια βάσει 
συµβάσεων

1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 5 
ετών

Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 5 
ετών

Άνω των 5 ετών Σύνολο

31/12/2006 Ποσά σε χιλ. € Ποσά σε χιλ. €
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 169 672 2.935 3.776 5 16 0 20
Σύνολο 169 672 2.935 3.776 5 16 0 20

Απαιτήσεις από ενοίκια βάσει 
συµβάσεων

1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 5 
ετών

Άνω των 5 ετών Σύνολο 1 έτος και 
λιγότερο

Μεταξύ 1 και 5 
ετών

Άνω των 5 ετών Σύνολο

31/12/2005 Ποσά σε χιλ. € Ποσά σε χιλ. €
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 182 0 0 182 17 84 0 101
Έσοδα από ενοίκια επενδυτικών 
ακινήτων

605 0 0 605 51 255 0 306

Σύνολο 787 0 0 787 68 339 0 407

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

6.7.2. ∆εσµεύσεις για επενδυτικά προγράµµατα 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 

Η εταιρία ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ υπέβαλλε εκ νέου στις 29/6/2006 πρόταση υπαγωγής στον 

Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 για τον εκσυγχρονισµό της Ξενοδοχειακής µονάδας ΣΙΘΩΝΙΑ. Ο 

συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 26.446 χιλ. που αφορούν στην ανακαίνιση του ξενοδοχείου 
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ΣΙΘΩΝΙΑ, στις εγκαταστάσεις του οποίου βρίσκεται και το Καζίνο. Ειδικότερα, µελετάται να 

δαπανηθούν τα κεφάλαια ως ακολούθως:  

Περιγραφή ποσά σε € 
‘000 

Κτιριακές εργασίες – Ηλεκτρολογικά € 13.099 

Μηχανολογικός Εξοπλισµός € 4.053 

Ξενοδοχειακός  Εξοπλισµός € 5988

Μεταφορικά Μέσα €539

∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου € 2.767 

Σύνολο € 26.446 

 

Επιπλέον, υπέβαλλε στις 16/10/2006 πρόταση υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόµο 3299/2004 για την 

ίδρυση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA και συµπληρωµατικών εργασιών στον περιβάλλοντα χώρο 

του ξενοδοχείου «ΣΙΘΩΝΙΑ». Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε € 6.200 χιλ. 

Τέλος, τον Νοέµβριο του 2005 υποβλήθηκε στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πρόταση επενδυτικού σχεδίου 

εξοικονόµησης ενέργειας για ένταξη στις διατάξεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΝ) µέτρο 6.5. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 

ποσό των € 3.880 χιλ. και η συνολική επιχορήγηση θα καλύψει ποσοστό µέχρι 37,81% του εν λόγω 

ποσού. Η πρόταση αυτού του σχεδίου δεν εγκρίθηκε και πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου. 

ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ 

Η εταιρεία ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ υπέβαλλε τον Αύγουστο του 2005 στο Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών πρόταση επενδυτικού έργου εκσυγχρονισµού του Ξενοδοχείου ΜΕΛΙΤΩΝ 

πτέρυγες Α & C, που ευρίσκεται στο συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική. Ο προϋπολογισµός 

του εν λόγω επενδυτικού έργου ανέρχεται στο ποσό των € 20.150 χιλ. και η συνολική επιχορήγηση 

του δηµοσίου θα καλύψει ποσοστό 35% του εν λόγω ποσού. Το εν λόγω επενδυτικό έχει εγκριθεί και 

αναµένεται η απόφαση. 

Επιπλέον τον Νοέµβριο του 2005 υποβλήθηκε στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πρόταση επενδυτικού σχεδίου 

εξοικονόµησης ενέργειας για ένταξη στις διατάξεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΝ) µέτρο 6.5. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 

ποσό των € 4.320 χιλ. και η συνολική επιχορήγηση θα καλύψει ποσοστό µέχρι 37,52% του εν λόγω 

ποσού. Η πρόταση αυτού του σχεδίου δεν εγκρίθηκε και πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου.  

ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

Η εταιρεία ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ υπέβαλλε εκ νέου τον Ιούλιο του 2006 στο Υπουργείο 

Οικονοµίας και Οικονοµικών πρόταση επενδυτικού έργου ανακαίνισης του Ξενοδοχείου ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ, 
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που ευρίσκεται στο συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Χαλκιδική. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω 

επενδυτικού έργου ανέρχεται στο ποσό των € 4.290 χιλ. και η συνολική επιχορήγηση του δηµοσίου 

θα καλύψει ποσοστό 40% του εν λόγω ποσού. Η πρόταση αυτή εξετάσθηκε και εγκρίθηκε µε την υπ 

αρ.51324/ΥΠΕ/4/00476/Ε/Ν3299/2004/13-12-06 απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Επιπλέον, τον Νοέµβριο του 2005 υποβλήθηκε στο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ πρόταση επενδυτικού σχεδίου 

εξοικονόµησης ενέργειας για ένταξη στις διατάξεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΠΑΝ) µέτρο 6.5. Ο προϋπολογισµός του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται στο 

ποσό των € 1.720 χιλ. και η συνολική επιχορήγηση θα καλύψει ποσοστό µέχρι 38,04% του εν λόγω 

ποσού. Η πρόταση αυτού του σχεδίου δεν εγκρίθηκε και πρόκειται να υποβληθεί εκ νέου. 

6.7.3. Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας κατά την συνεδρίαση του στις 21/3/2007 αποφάσισε την 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  µε καταβολή µετρητών συνολικού ύψους µέχρι 

ποσού τριάντα τριών εκατοµµυρίων εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€ 33.125 χιλ.) µε την έκδοση 

33.125.000 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ εκάστης και παροχή 

δικαιώµατος προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν οι παλαιοί µέτοχοι µε αναλογία µία (1) νέα µετοχή για κάθε τέσσερις (4) 

παλαιές. Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ανέρχεται σε € 1,05 ανά µετοχή. Η διαφορά µεταξύ της 

τιµής έκδοσης και της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής, η οποία θα ανέλθει στο συνολικό ποσό του 

ενός εκατοµµυρίου εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (€ 1.656 χιλ.) θα αχθεί 

σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό, σε ειδικό υπέρ το άρτιο αποθεµατικό σε πίστωση του 

λογ/µού «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο». Το συνολικό  ποσό το οποίο προτείνεται να 

αντληθεί από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα τεσσάρων 

εκατοµµυρίων επτακοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 34.781 χιλ.). 

6.7.4. ∆ιαδικασία επαναδιαπραγµάτευσης µετοχής θυγατρικής στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη συνεδρίαση του υπ’ αρ. 450/5.10.2006 

αποφάσισε τη διαγραφή των µετοχών της θυγατρικής εταιρείας «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». 

Κατά της απόφασης αυτής επεβλήθη αίτηση θεραπείας επί της οποίας δεν έχει ληφθεί απάντηση µέχρι 

σήµερα. Επίσης έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

6.7.5. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Ο Όµιλος δε διενεργεί σχετική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις. 
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Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. Από τις 

ενοποιηµένες εταιρείες, έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. µέχρι και τη 

χρήση 2003, οι ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, ΣΤΡΟΦΥΛΙ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ 

ΑΘΗΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε., ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ, ALVITERRA HELLAS A.E. και 

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση 2002 µε Περαίωση Υποθέσεων βάσει του 

Ν.259/2004 και η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ (και η απορροφηθείσα ΣΙΘΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.) µέχρι και τη χρήση 2004. 

Συνοπτικά οι ανέλεγκτες χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Επωνυµία
Ανέλεγκτες 
Φορολογικές 
Χρήσεις

Επωνυµία
Ανέλεγκτες 
Φορολογικές 
Χρήσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 2006 ΜΑΡΙΝΑ 2003-2006
ΜΟΧΛΟΣ 2004-2006 ΤΟΞΟΤΗΣ 2003-2006
ΚΑΖΙΝΟ 2005-2006 ΜΕΛΤΕΜΙ 2003-2006
VILLAGE INN 2003-2006 ΣΤΡΟΦΥΛΙ 2003-2006
ΓΚΟΛΦ 2003-2006 ΜΑΡΚΟ 2003-2006
DEVELOPMENT Από την ίδρυση της ∆ΗΛΟΣ 2003-2006
ΜΕΛΙΤΩΝ 2003-2006 ΣΑΜΟΣ 2003-2006
ΚΤΗΜΑ 2000-2006 ΣΚΙΑΘΟΣ 2003-2006
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 2003-2006 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘ.ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ 2003-2006
CAMPUS Από την ίδρυση της ALVITERRA 2003-2006  

6.7.6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Ο µέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου για τις δύο παρουσιαζόµενες περιόδους έχει 

ως εξής:. 

31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

Αριθµός προσωπικού 3.287 3.346 9 8  

6.7.7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). 
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ΑΛΙΜΟΣ, 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2007 

  

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.∆.Τ. ΑΒ 342754 
 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ 
ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 
Α.∆.Τ.Χ 055522 

 Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 
Α.∆.Τ.ΑΒ 342752 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ. Σ 332143 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

Α.∆.Τ. Σ 576787 
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 29518 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ 
ΒΑΣΗ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

από 1 Ιανουαρίου 2006 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 

 

(δηµοσιευµένα βάσει του ν.2190, αρθρο 135, για επιχειρήσεις που 

συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 

ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ) 

 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για 

την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "AE Tεχνική Ολυµπιακή" και 

του "Οµίλου Τεχνική Ολυµπιακή".Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν 

προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την 

Εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της(www.techol.gr)όπου 

αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή 

όποτε αυτή απαιτείται. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Πλήρες Όνοµα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

Έδρα: Σολωµού 20 Τ.Κ 17456 Άλιµος 

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών: 6801/06/Β/86/8 

Κύρια ∆ραστηριότητα: Εταιρεία Συµµετοχών 

Εποπτεύουσα Αρχή: 
∆/νση Α.Ε. & Πίστεως του Υπουργείου 

Ανάπτυξης 

Αριθµός Φορολογικού Μητρώου: 094105288 

Ηµερ.΄Εγκρ.των Οικον.Καταστ. (από τις 

οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία) : 
28/3/2007 

Ελεγκτική εταιρία : GRANT THORNTON AE 

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : 
Με σύµφωνη γνώµη & έµφαση για ανέλεγκτες 

χρήσης 

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.techol.gr 
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Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 
Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος ∆.Σ 

Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Γεν. ∆/ντής 

Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, µέλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Ζωή, συζ, Κων/νου Στέγγου, µέλος  

Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνος, µέλος 

Νικόλαος Σταθάκης του ∆ηµητρίου, µέλος 

Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, µέλος 

Ηλίας Κουκούτσης του Κων/νου µέλος 

Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, µέλος 

Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος 

Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, µέλος 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του ∆ηµητρίου, µέλος 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 
323.656 341.470 4.168 4.349 

Ασώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία 
14.684 14.764 100 154 

Επενδύσεις και άλλες 

µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
291.477 308.212 585.182 949.702 

Σύνολο παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
629.817 664.446 589.450 954.205 

Αποθέµατα 1.685.353 1.494.280 0 0 

Απαιτήσεις από πελάτες 27.935 209.477 0 2.869 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 135.627 55.360 7.241 7.223 

∆ιαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα 65.515 52.539 1.161 2.493 

Σύνολο κυκλοφορούντος 

ενεργητικού 
1.914.430 1.811.656 8.402 12.585 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.544.247 2.476.102 597.852 966.790 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

     

Μακροπρόθεσµες τραπεζικές 

υποχρεώσεις 
842.149 701.478 28.000 0 

Λοιπές µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
597.730 194.987 48.852 191.356 

Σύνολο µακροπρόθεσµων 

υποχρεώσεων 
1.439.879 896.465 76.852 191.356 

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές 

υποχρεώσεις 
52.318 122.812 4.215 23.323 

Οφειλές προς προµηθευτές 113.660 307.955 698 3.414 

Τρέχουσες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις 
5.569 70.236 2.398 6.495 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 
200.273 60.541 13.169 5.229 

Σύνολο τρεχουσών 

υποχρεώσεων 
371.820 561.544 20.480 38.461 

Σύνολο υποχρεώσεων (α) 1.811.699 1.458.009 97.332 229.817 

Καθαρή θέση Mετόχων Εταιρίας 537.253 731.754 500.520 736.973 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 195.295 286.339 0 0 

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β) 732.548 1.018.093 500.520 736.973 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 2.544.247 2.476.102 597.852 966.790 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες €) 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005 

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2006 και 

1/1/2005 αντίστοιχα) 
1.018.094 711.083 736.972 672.417 

Αύξηση / (µείωση) µετοχικού κεφαλαίου 

θυγατρικών 
2.040 50.792 0 0 

Mερίσµατα & αµοιβές µελών ∆.Σ. προς έγκριση (3.547) (9.127) (2.650) (6.200) 

Συναλλαγµατικές διαφορές (66.672) 69.595 0 0 

Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου, µετά από φόρους (217.849) 180.899 (10.588) 3.040 

Επανεκτίµηση χρηµ/κών στοιχείων διαθέσιµων 

προς πώληση 
0 0 (223.214) 117.780 

Επανεκτίµηση παγίων 460 0 0 0 

Μεταφορά αποθεµατικών εύλογης αξίας στα 

αποτελέσµατα χρήσης 
0 0 0 0 

Μεταφορά αποθεµατικών εύλογης αξίας στα 

αποτελέσµατα χρήσης 
0 (628) 0 (13.190) 

Λοιπές προσαρµογές 22 15.479 0 (36.874) 

Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως (31/12/2006 και 

31/12/2005 αντίστοιχα) 
732.548 1.018.093 500.520 736.973 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 

Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες € 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1/-

31/12/06 

1/1/-

31/12/05 

1/1/-

31/12/06 

1/1/-

31/12/05 

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (244.647) 293.232 (7.436) 11.310 

Πλέον / µείον προσαρµογές για:     

Αποσβέσεις 21.628 23.493 238 331 

Προβλέψεις-Αποµειώσεις 398.385 939 719 29 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 (590) (714) 2.822 

Κέρδη /(ζηµιές) από πώληση ενσώµατων 

παγίων στοιχείων 
997 (51) 7 (62) 

Κέρδη /(ζηµιές) εύλογης αξίας θυγατρικών 0 0 6.086 0 

Κέρδη /(ζηµιές) από πώληση επενδυτικών 

ακινήτων 
0 (88) 0 0 

Κέρδη /(ζηµιές) από πώληση χρηµ/κών 

στοιχείων σε ευλ.αξία 
(45) 0 (96) 0 

Κέρδη /(ζηµιές) εύλογης αξίας χρηµ/κών στοιχείων 

σε ευλ.αξία µέσω αποτ/των 
(550) 0 (213) 0 

Αποτέλεσµα από κοινοπραξίες 38.753 0 0 0 

Εσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (1.264) (496) 0 0 

Εσοδα από µερίσµατα 0 0 (1.920) 0 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) 

επενδ. δραστηριότητας 
0 (48.534) 0 (18.044) 

Χρεωστικοί τόκοι / Πιστωτικοί τόκοι 2.032 (4.076) (202) 3.394 

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (315.852) (383.021) 0 0 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 110.162 (101.770) 1.073 (1.209) 

Μείωση / (αύξηση) λοιπών λογαριασµών 

κυκλοφορούντος ενεργητικού 
0 (7.202) (489) 5.608 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών) 
86.189 25.392 (39) 11.333 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

καταβεβληµένα 
0 1.391 (44) (1.391) 

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής 

ισολογισµών 
(66.673) 58.874 0 0 

Καταβεβληµένοι φόροι (153.838) (54.795) (1.705) (3.581) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 
(124.723) (197.302) (4.735) 10.540 

Επενδυτικές δραστηριότητες     

Απόκτηση 

θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών & λοιπών 

επενδύσεων 

0 (204.015) 0 0 
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Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων 
(13.412) (36.690) (10) (822) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 

άϋλων παγίων 
 4.684 11 0 

Εισπράξεις από πωλήσεις επενδυτικών 

ακινήτων 
0 150 0 0 

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων διαθέσιµων προς πώληση 
5.406 0 0 0 

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη 0 0 (2.110) (5.352) 

Εισπράξεις από χορηγηθέντα δάνεια 0 0 5.785 0 

Αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών 1.818 86.177 (9.633) (22.419) 

Πωλήσεις µετοχών θυγατρικών 0 26.969  24.115 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου συγγενών (612) 0 (510) 0 

Μερίσµατα εισπραχθέντα 0 0 1.920 0 

Πωλήσεις χρηµ/κων στοιχείων σε εύλογη αξία 

µεσω αποτελ. 
685 64.634 178 0 

Μεταβολή συµµετοχών σε κοινοπραξίες 79.185 0 0 0 

Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) 

επενδ.δραστηριότητας  
0 0 0 3671 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 
73.070 (58.091) (4.369) (807) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 

δάνεια 
142.388 41.952 30.000 (5.325) 

Αποπληρωµή δανεισµού (69.920) 0 (20.565) 0 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) 
(2.292) (4.879) 0 0 

Μερίσµατα πληρωθέντα (σε µετόχους 

µητρικής) 
(3.547) (9.127) (1.632) (8.674) 

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 0 0 0 

Τόκοι πληρωθέντες/εισπραχθέντες (2.000) 0 12 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 
64.629 27.946 7.815 (13.999) 

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 

διαθέσιµα και  
    

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 12.976 (227.447) (1.289) (4.266) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 

έναρξης περιόδου 
52.539 279.986 2.493 6.759 

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά 

διαθέσιµα τέλους περιόδου 
0 0 (43) 0 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 

περιόδου 
65.515 52.539 1.161 2.493 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδες €) 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
1/1/-

31/12/06 

1/1/-

31/12/05 

1/1/-

31/12/06 

1/1/-

31/12/05 

Κύκλος εργασιών 2.225.046 2.101.846 1.327 1.639 

Κόστος πωλήσεων (1.844.929) (1.616.469) (719) (1.653) 

Αποσβέσεις 9.749 23.493 6 331 

Μικτά κέρδη (ζηµιές) 389.866 508.870 614 317 

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 6.752 13.264 475 3.453 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (169.085) (120.140) (1.575) (1.488) 

Αποσβέσεις 11.879 0 232 0 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (153.018) (158.973) (9) 0 

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης (273.943) (9.664) (2.066) (5.292) 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(187.549) 233.357 (2.329) (3.010) 

Αποσβέσεις (21.628) (23.493) (238) (331) 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 

(209.177) 209.864 (2.567) (3.341) 

Έσοδα συµµετοχών και χρεογράφων (34.089) 86.463 (3.856) 16.988 

Έσοδα/(έξοδα) χρηµατοοικονοµικής 

λειτουργίας 
(1.381) (3.095) (1.013) (2.337) 

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (244.647) 293.232 (7.436) 11.310 

Μείον φόροι 26.798 (112.333) (3.152) (8.270) 

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (217.849) 180.899 (10.588) 3.040 

Τα καθαρά κέρδη (ζηµιές) αναλογούν σε :     

Μετόχους της Εταιρίας (146.749) 144.982 0 0 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (71.100) 35.917 0 0 

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά εκδοθείσα µετοχή 

σε € 
(1,11) 1,09 (0,08) 0,02 
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∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Εταιρεία :   

Μέθοδος πλήρους ενοποίησης 
Xώρα 

Εγκατάστασης 

Ισοδύναµο % 

Συµµετοχής  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 48,23% 

ALVITERRA HELLAS ATEOE ΕΛΛΑ∆Α 74,11% 

TECHNICAL OLYMPIC USA INC ΑΜΕΡΙΚΗ 66,96% 

TECHNICAL OLYMPIC SERVICES INC ΑΜΕΡΙΚΗ 100% 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 94,82% 

MELITON BEACH ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 92,81% 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 49,77% 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 90% 

ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 90% 

VILLAGE INN ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 96,25% 

Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ & 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 96,93% 

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΕΛΛΑ∆Α 94,39% 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 51% 

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 75% 

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 99% 

∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 67,58% 

ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 84% 

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 97% 

ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΗΛΟΣ µε 88% 

EUROROM CONSTRUCT II SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΧΛΟΣ µε100% 

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΕΛΛΑ∆Α ΜΟΧΛΟΣ µε100% 

AUDLEY HOLDING LTD ΚΥΠΡΟΣ ΜΟΧΛΟΣ µε100% 

Μέθοδος καθαρής θέσης   

LAMDA TECHNOL FLISVOS HOLDING 

AE ΕΛΛΑ∆Α 29,50% 

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 30,98% 

LAMDA OLYMPIC SRL ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΜΟΧΛΟΣ µε 50% 
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Πρόσθετα στοιχεία 

 

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρµόσθηκαν είναι αυτές που προβλέπουν τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµ/κής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.) 

 

2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2005. Από 

τις ενοποιούµενες εταιρείες, έχουν ελεγχθεί φορολογικά οι εταιρείες ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 

µέχρι και τη χρήση 2003, η ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ (και η απορροφηθείσα 

ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ Π.Κ. ΑΕ) µέχρι και τη χρήση 2004, οι ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ, ΣΤΡΟΦΥΛΙ 

ΑΕ, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΪΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΕΙΩΝ ΑΕ, ΜΕΛΤΕΜΙ 

ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ, ALVITERRA HELLAS AE, KTHMA Π.Κ.ΑΕ, ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ Π.Κ. ΑΕ, 

ΓΚΟΛΦ Π.Κ. ΑΕ, ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Π.Κ. ΑΕ, ΜΑΡΙΝΑ Π.Κ.ΑΕ,ΜΑΡΚΟ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, 

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ,∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, και ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ ΑΕ, έχουν 

περαιώσει όλες τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση 2002 βάσει 

του Ν.2594/2004. Από την ίδρυσή τους δεν έχουν ελεγχθεί οι εταιρείες 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Π.Κ.ΑΕ και Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ &  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΕ. 

 

3.Στις 28/9/06 η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ανακοίνωσε την λύση  κατά 

100% της θυγατρικής της TECHNICAL OLYMPIC (UK) PLC εδρεύουσας στο Λονδίνο 

λόγω ελλείψεως αντικειµένου δραστηριότητας.Η εν λόγω εταιρεία είχε συσταθεί 

στην Αγγλία το έτος 1997 και δραστηριοποιήθηκε στις εκεί κατασκευές ιδιωτικών 

οικιστικών έργων,καθώς και στην παροχή project management και συµβουλευτικών  

υπηρεσιών στον τοµέα αυτό.Στη χρονική περίοδο από 1/1/06 έως 28/9/06 ο κύκλος 

εργασιών ήταν µηδενικός ενώ η ζηµία προ φόρων ανέρχεται σε 308.540,16 €. 

 

4. Η εταιρεία έχει ενεχυριάσει 12,4 εκ.µετοχές της TECHNICAL OLYMPIC USA INC 

ως εγγύηση ληψης µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανείων ύψους € 30 εκ. Υπέρ 

της εταιρεία έχουν εκδοθεί Ε/Ε ύψους € 66,4 εκ. 

 

5. Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε για τη περίοδο 1/1-31/12/2006 ήταν 3.287 άτοµα ενώ για την 

περίοδο 1/1-31/12/2005 ήταν 4.254 άτοµα. 

 

6.Όλες οι διεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα των εταιρειών που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση έχουν απαλοιφεί από τις παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις του 

Οµίλου. Αναλυτικά έχουν απαλοιφεί συναλλαγές: Τιµολογήσεις € 295.027 χιλ. 

απαιτήσεις/υποχρεώσεις € 61.803 χιλ. 
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7. Από τις συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, για το χρονικό διάστηµα από 

1/1/06 έως 31/12/06, προέκυψαν τα εξής ποσά:  

 

 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών µε θυγατρικές στον όµιλο : € 0.0χιλ. , στην 
εταιρεία : € 1.288χιλ.  

 Πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο : € 
8.546χιλ. , στην εταιρεία : € 113χιλ.  

 Αγορές αγαθών & υπηρεσιών µε λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο : € 
1.139 χιλ., στην εταιρεία : € 0,0 χιλ.  

 Απαιτήσεις από θυγατρικές στον όµιλο : € 0,0 χιλ., στην εταιρεία : € 20.456 
χιλ.  

 Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο : € 3.964 χιλ., στην 
εταιρεία : € 147χιλ.  

 Υποχρεώσεις προς θυγατρικές στον όµιλο : € 0,0 χιλ., στην εταιρεία : € 
8.818 χιλ.  

 Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεµένα µέρη στον όµιλο : € 2.929 χιλ., στην 
εταιρεία : € 1.045 χιλ. 

 

 
ΑΛΙΜΟΣ   29  ΜΑΡΤΙΟΥ  2007 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.∆.Τ ΑΒ 342754 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.∆.Τ.  Χ 055522 

O ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ 

Α.∆.Τ.  ΑΒ 342752 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Π.  ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ. Σ 332143 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.∆.Τ. Σ 576787 
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5. ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. σύµφωνα µε το 

άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3016/2002, για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν µε 

συνδεδεµένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Ν. 2190/1920, στην 

διάρκεια της διαχειριστικής χρήσεως 2006. 

Κατά την χρήση 2006, οι συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν, καθώς και οι υποχρεώσεις ή 

απαιτήσεις που υπήρχαν την 31/12/2006, µε τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον Όµιλο 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ είχαν ως εξής: 

 

1. ΕΣΟ∆Α 

Ποσά σε € ‘000 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ 

∆ΑΝΕΙΩΝ  
ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. - 1.200,00 - 1.200,00 0 

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε. - 1,29 - 1,29 539,15 

ALVITERRA HELLAS Α.Τ.Ε.Ο.Ε. - 0,64 - 0,64 2,64 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΘΗΝ. ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. - 1,06 - 1,06 193,18 

ΣΤΡΟΦΥΛΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - 1,06 - 1,06 193,18 

ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ Α.Ε. - 2,16 - 2,16 96,64 

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. - 15,86 245,59 261,45 26,27 

ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε  0,86 - 0,86 95,17 

∆ΗΛΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. - 17,00 - 17,00 137,34 

LAMDA TECHNOL FLISVOS Α.Ε. - 106,91 - 106,91 99,83 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΛΩΤΑ Α.Ε. - 2,11 - 2,11 12,40 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Τ.Τ.Β.Ε. - 11,11 - 11,11 12,90 

ΜΕΛΙΤΩΝ BEACH ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 7,63 440,82 448,45 0 

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 11,72 - 11,72 229,24 

ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2,63 - 2,63 3,04 

ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2,63 - 2,63 3,04 

ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2,63 108,02 110,65 3,04 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2,63 41,55 44,18 3,04 

ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 5,63 - 5,63 6,61 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ & ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α.Ε.  1,5 - 1,5 1,79 

ΤΟΥΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2,15 - 2,15 3,13 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  2,20  2,20 32,56 

ΣΥΝΟΛΟ - 1.401,41 835,98 2.237,39 1.694,19 
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2. ∆ΑΠΑΝΕΣ 

Ποσά σε € ‘000 
ΑΓΟΡΕΣ 

ΑΓΑΘΩΝ 

ΑΓΟΡΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

∆ΑΝΕΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.  - - - 4.904,20 

ΜΕΛΙΤΩΝ BEACH ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.   643,89 643,89 2.958,27 

ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.     528,03 

ΤΟΥΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε     3,13 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε     203,09 

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.     142,59 

ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Τ.Ε.   - - 78,31 

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ.     1.045,24 

ΣΥΝΟΛΟ - - 643,89 643,89 9.862,86 

 

 

3. ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΝ 

Ποσά σε € ‘000 ΠΟΣΟΝ 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΜΕΛΙΤΩΝ BEACH ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 2.110,00 11.350,00 

ΓΚΟΛΦ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 2.600,00 

ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. - 1.000,00 

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. 0 3.960,00 

ΣΥΝΟΛΟ 0 18.910,00 

 

Άλιµος 28/03/2007 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3401/2005 

 

 

Η εταιρεία, κατά τη διάρκεια του 2006 έθεσε στην διάθεση του επενδυτικού κοινού τις 

ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της στον 

δικτυακό τόπο www.techol.gr: 
 

Ηµεροµηνία Ανακοίνωση Περιεχόµενο 

20/12/2006 11:25 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) 
ανακοίνωνει την εκτίµησή της για την 
οµαδική αγωγή  

18/12/2006 19:21 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 18/12/06 

Στη σύναψη Οµολογιακού ∆ανείου 10 εκατ. 
Ευρώ προχώρησε η εταιρία 

14/12/2006 13:49 Παροχή διευκρινήσεων επί 
ερωτηµάτων του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών 

Απάντηση σε ερώτηση του ΧΑ 

14/12/2006 11:52 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Η Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) 
ανακοίνωνει την εκτίµησή της για την 
οµαδική αγωγή  

14/12/2006 9:05 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών 
Γεγονότων 

Η Technical Olympic USA Inc. (TOUSA) 
ανακοίνωνει την εκτίµησή της για την 
οµαδική αγωγή  

8/12/2006 16:43 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αγωγή της Deutsche Bank Trust Company 
Americas  

30/11/2006 18:41 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30/11/2006 Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάστων 
30/9/2006 

30/11/2006 13:59 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάστων 
30/9/2006 (Όµιλος) 

30/11/2006 13:37 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάστων 
30/9/2006 (Εταιρεία) 

14/11/2006 15:28 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονοµικά αποτελέσµατα Technical 
Olympic USA INC. (TOUSA) για το τρίµηνο 
και το εννιάµηνο που έληξε στις 30 
Σεπτεµβρίου 2006 

10/11/2006 16:26 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

9/11/2006 23:33 Σχολιασµός δηµοσιεύµατος τύπου της 
4-5/11/2006, περί των 
χρονοµισθώσεων του Πόρτο Καρράς. 

Σχολιασµός δηµοσιευµάτων 

7/11/2006 18:12 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε ΤΗΣ 7/11/2006 

Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της 
εταιρείας για τις χρήσεις 2004 και 2005 
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7/11/2006 16:18 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αµφισβήτηση ισχυρισµών της Deutsche 
Bank Trust Company Americas από την 
ΤOUSA 

7/11/2006 9:23 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 7/11/2006 Απαιτήσεις της Deutsche Bank Trust 
Company Americas  

2/11/2006 21:08 ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 
ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27 ΚΑΙ 29/10/2006 

Σχολιασµός δηµοσιευµάτων 

30/10/2006 11:27 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοινώσεις χρηµατοοικονοµικών οίκων 
του εξωτερικού για την εταιρεία TECHNICAL 
OLYMPIC USA INC. (TOUSA) 

27/10/2006 16:33 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), 
ανακοίνωσε σήµερα ότι τροποποίησε την 
ανακυκλούµενη πιστοληπτική της 
διευκόλυνση (revolving credit facility) και 
ότι έδωσε πρόσθετες λεπτοµέρειες για τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα του τρίτου 
τριµήνου 2006 (30/9/06)  

24/10/2006 14:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), 
ανακοίνωσε σήµερα ότι τροποποίησε την 
ανακυκλούµενη πιστοληπτική της 
διευκόλυνση (revolving credit facility) και 
ότι έδωσε πρόσθετες λεπτοµέρειες για τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα του τρίτου 
τριµήνου 2006 (30/9/06)  

9/10/2006 17:10 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

5/10/2006 20:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η εισηγµένη στο NYSE αµερικανική 
θυγατρική της εταιρεία TECHNICAL 
OLYMPIC USA INC. (TOUSA), προέβη σε 
ενηµέρωση των δανειστών της Κ/ξίας της 
Transeastern για την οικονοµική κατάσταση 
αυτής και τις συνθήκες της αγοράς κατοικίας 
στη Φλόριντα.  

5/10/2006 15:44 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/9/2006 Πρόσθετες πληροφορίες, σε απάντηση 
αιτηµάτων θεσµικών επενδυτών, που έχουν 
σχέση µε την συνεισφορά των κερδών της 
Κ/ξίας TRANSEASTERN στα κέρδη της 
εταιρείας (TOUSA) 

5/10/2006 15:41 Γνωστοποίηση εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε?, περί λύσης της 
θυγατρικής της εταιρείας «TECHNICAL 
OLYMPIC (UK) PLC?. 

Γνωστοποίηση εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, περί λύσης της θυγατρικής 
της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC (UK) 
PLC. 

29/9/2006 19:24 Ενηµέρωση για δικαστική απόφαση 
που αφορά τον Πρόεδρο της εταιρείας 

Αθώωση κ. Κων/νου Στέγγου 

29/9/2006 1:12 Παροχή διευκρινήσεων για TOUSA και 
Κοινοπραξία TRANSEASTERN επί 
ερωτηµάτων της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

Παροχή διευκρινήσεων για TOUSA και 
Κοινοπραξία TRANSEASTERN επί 
ερωτηµάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
και του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
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28/9/2006 20:54 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/9/2006 Πρόσθετες πληροφορίες, σε απάντηση 
αιτηµάτων θεσµικών επενδυτών, που έχουν 
σχέση µε την συνεισφορά των κερδών της 
Κ/ξίας TRANSEASTERN στα κέρδη της 
εταιρείας (TOUSA) 

28/9/2006 19:57 Γνωστοποίηση εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε?, περί λύσης της 
θυγατρικής της εταιρείας «TECHNICAL 
OLYMPIC (UK) PLC?. 

Γνωστοποίηση εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ, περί λύσης της θυγατρικής 
της εταιρείας TECHNICAL OLYMPIC (UK) 
PLC. 

28/9/2006 12:42 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η TECHNICAL OLYMPIC USA INC. (TOUSA), 
προέβη σε ενηµέρωση των δανειστών της 
Κ/ξίας της Transeastern για την οικονοµική 
κατάσταση αυτής και τις συνθήκες της 
αγοράς κατοικίας στη Φλόριντα.  

20/9/2006 15:47 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ∆ιαπραγµατεύσεις για την πώληση της 
συµµετοχής της (ποσοστού 75%) στην 
εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ ΑΒΕΤΕ  

7/9/2006 15:37 Γνωστοποίηση εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε?, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αποφάσεων 5/204/2000 και 
3/347/2005 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

Ο oικονοµολόγος κ. Γεώργιος Μπαρακίτης 
διορίσθηκε ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής 
της εταιρίας 

1/9/2006 11:44 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
30/6/2006 (Εταιρεία) 

1/9/2006 11:42 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
30/6/2006 (Όµιλος) 

31/8/2006 15:54 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/8/2006 Σχολιασµός οικονοµικών καταστάσεων 
30/6/2006 

31/8/2006 14:46 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
30/6/2006 (Εταιρεία) 

31/8/2006 14:45 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
30/6/2006 (Όµιλος) 

11/8/2006 17:15 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 11/8/2006 Οικονοµικά αποτελέσµατα Technical 
Olympic USA INC. (TOUSA) για το τρίµηνο 
και το εξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2006 

25/7/2006 18:14 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

25/7/2006 16:04 Γνωστοποίηση αποφάσεων 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
µετόχων εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε της 25ης Ιουλίου 
2006. 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

24/7/2006 21:04 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ? 

Η αλήθεια για τις χρονοµισθώσεις του 
"ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ" 

14/7/2006 12:27 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
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12/7/2006 17:54 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

12/7/2006 15:12 Θέµα : Γνωστοποίηση αποφάσεων 
Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
µετόχων εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε της 12ης Ιουλίου 
2006. 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

7/7/2006 15:34 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
31/3/2006 (Εταιρεία) 

7/7/2006 15:32 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
31/3/2006 (Όµιλος) 

29/6/2006 20:50 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

29/6/2006 16:25 Θέµα : Γνωστοποίηση έγκρισης και 
διανοµής µερίσµατος κερδών χρήσης 
2005 εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε. 

∆ιανοµή Μερίσµατος 2005 

29/6/2006 14:35 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

29/6/2006 14:16 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονοµικά αποτελέσµατα 31/03/2006 

29/6/2006 14:11 Γνωστοποίηση σύνθεσης µελών νέου 
∆.Σ εταιρείας TEXNIKH ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε, που εκλέχθηκε από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
29ης Ιουνίου 2006. 

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

29/6/2006 14:03 Θέµα : Γνωστοποίηση αποφάσεων 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης µετόχων 
εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 
της 29ης Ιουνίου 2006. 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 

21/6/2006 17:28 Γνωστοποίηση εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε?, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της απόφασης 
3/347/12.7.2005 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς και της παρ.1, άρθρου 
10 του Ν.3340/2005. 

Κάλυψη οµολογιακού δανείου 20 εκ. ευρώ 

20/6/2006 17:18 ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Εκποίηση µετοχών 

20/6/2006 14:20 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 20/6/2006 Σχολιασµός δηµοσιευµάτων 

15/6/2006 12:27 Έκδοση και διάθεση Ετήσιου ∆ελτίου 
χρήσης 2005 εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 

Ετήσιο ∆ελτίο Χρήσης 2005 

7/6/2006 13:17 Γνωστοποίηση σύγκλησης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης µετόχων εταιρείας 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε? έτους 
2006. 

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης 
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2/6/2006 13:46 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

1/6/2006 17:51 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σχολιασµός οικονοµικών καταστάσεων 
31/3/2006 

31/5/2006 13:26 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
31/3/2006 (Όµιλος) 

31/5/2006 13:25 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση οικονοµικών καταστάσεων 
31/3/2006 (Εταιρεία) 

30/5/2006 17:54 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αλήθεια για τις χρονοµισθώσεις του 
"ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ" 

30/5/2006 15:48 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 
ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

∆ιορθώσεις επί των δηµοσιευθεισών 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

25/5/2006 16:42 Θέµα: Ενηµέρωση αναλυτών επί 
οικονοµικών αποτελεσµάτων έτους 
2005 εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
Α.Ε?, άρθρου 292 παρ. 2 του 
Κανονισµού του Χ.Α. 

Εταιρική Παρουσίαση σε Αναλυτές 

19/5/2006 14:09 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Γνωστοποίηση Συναλλαγών 

9/5/2006 12:59 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 9-5-2006 

Λειτουργικά αποτελέσµατα TECHNICAL 
OLYMPIC USA INC. (TOUSA) για την 
περίοδο 1/1- 31/3/2006 

2/5/2006 16:10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε 

∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε τις οικονοµικές 
καταστάσεις 31/12/2005 

28/4/2006 14:59 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 28/4/2006 

∆ιεκρινήσεις αναφορικά µε το ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ 

27/4/2006 21:57 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 27/4/2006 Ανακοινώσεις χρηµατοοικονοµικών οίκων 
του εξωτερικού για την εταιρεία TECHNICAL 
OLYMPIC USA INC. (TOUSA) 

20/4/2006 14:17 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 20-4-2006 

Αντιδικία µεταξύ της εταιρείας PARRAL 
COMPANIA NAVIERA S.A. και της Α.Ε. 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, της Α.Ε. 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, της Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ως και της ήδη θυγατρικής µας 
εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." 

18/4/2006 20:21 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 18-4/2006 

Συµµετοχή της Technical Olympic USA 
(TOUSA) στο ετήσιο Συνέδριο του 
Ελληνοαµερικανικού Συµβουλίου 
Κληρονοµιάς (HAHC) 

12/4/2006 17:45 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ΤΗΣ 10/4/2006 

∆ιόρθωση Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

11/4/2006 16:45 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 5-4-2006 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 
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11/4/2006 16:42 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06/04/2006 Οµολογιακό δάνειο TECHNICAL OLYMPIC 
USA INC. (TOUSA) 

11/4/2006 16:31 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ της 6/4/2006 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 

10/4/2006 16:58 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ΤΗΣ 10/4/2006 

∆ιόρθωση Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

10/4/2006 16:18 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε ΤΗΣ 10/4/2006 

∆ιόρθωση Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

6/4/2006 21:58 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 6-4-2006 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 

6/4/2006 18:36 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ∆ιορθώσεις επί των δηµοσιευθεισών 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

6/4/2006 14:24 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 06/04/2006 Οµολογιακό δάνειο TECHNICAL OLYMPIC 
USA INC. (TOUSA) 

6/4/2006 14:04 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσιέυση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/03/2006 (Εταιρεία) 

6/4/2006 14:04 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσιέυση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/03/2006 (Όµιλος) 

5/4/2006 21:20 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΗΣ 5-4-2006 

Σχολιασµός δηµοσιεύµατος αναφορικά µε 
επιβολή προστίµου 

4/4/2006 13:58 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/12/2005 (Εταιρεία) 

3/4/2006 18:01 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών 
Γεγονότων 

Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

1/4/2006 11:43 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών 
Γεγονότων 

Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

1/4/2006 11:40 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/12/2005 

31/3/2006 21:24 Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών 
Γεγονότων 

Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάσεων 
31/12/2005 

31/3/2006 21:18 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/12/2005 (Εταιρεία) 

31/3/2006 20:01 Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων 
Βάσει ∆ΛΠ 

∆ηµοσίευση Στοιχείων Οικονοµικών 
Καταστάσεων 31/12/2005 (Όµιλος) 

21/3/2006 14:25 Γνωστοποίηση εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε", σύµφωνα µε τις 
διατάξεις αποφάσεων 5/204/2000 και 
3/347/2005 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 

Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής διορίσθηκε ο 
oικονοµολόγος κ. Αναστάσιος Χατζηδήµας 

13/3/2006 15:42 ΘΕΜΑ: Σχολιασµός δηµοσιεύµατος 
εφηµερίδας «ΕΞΠΡΕΣ? της 9/3/2006. 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος - Πρόσθετη 
απάντηση 
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10/3/2006 15:29 Σχολιασµός δηµοσιεύµατος 
εφηµερίδας "ΕΞΠΡΕΣ" της 9/3/2006. 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 

9/3/2006 21:22 Απάντηση στην υπ. αριθ. 
10681/9.3.2006 επιστολή σας 

Απάντηση σε ερώτηση του ΧΑ - Σχολιασµός 
∆ηµοσιεύµατος 

28/2/2006 14:33 Γνωστοποίηση σκοπούµενων εταιρικών 
πράξεων εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε" άρθρου 292 παρ.2 
του Κανονισµού του Χ.Α. 

Πρόγραµµα σκοπούµενων εταιρικών 
πράξεων 

24/2/2006 16:28 ∆ιόρθωση σφάλµατος δηµοσιευµάτων 
τύπου(επί καταλόγου φορολογικά 
ανέλεγκτων εταιρικών χρήσεων 
εισηγµένων εταιρειών). 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 

21/2/2006 17:16 ∆ιόρθωση σφάλµατος δηµοσιεύµατος 
Εφηµερίδας "PRESS TIME" της 
20/2/2006. 

Σχολιασµός ∆ηµοσιεύµατος 

16/2/2006 10:24 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσµατα της αµερικάνικης θυγατρικής 
εταιρίας TECHNICAL OLYMPIC USA INC. 
(TOUSA) 

9/2/2006 18:41 Η ΑΛΗΘΕΙΑ Η αλήθεια για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, 
το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και το πόρισµα του 
Σ∆ΟΕ κ.λπ 

8/2/2006 15:26 Θέµα : Γνωστοποίηση εταιρείας 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε?, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
απόφασης 3/347/12.7.2005 της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της 
παρ.1, άρθρου 10 του Ν.3340/2005. 

Εγκρίθηκε η έκδοση Κοινού Οµολογιακού 
∆ανείου της εταιρείας ύψους 20.000.000 
ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.  

31/1/2006 18:42 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αλήθεια για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, 
το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ και το πόρισµα του 
Σ∆ΟΕ κ.λπ 
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7. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα πιστοποιητικά έλεγχου ορκωτού ελεγκτή - λογιστή 

και  οι εκθέσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου των εταιρειών που ενσωµατώνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ» βρίσκονται 

αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας στο δικτυακό τόπο www.techol.gr 


