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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό  
Συμβούλιο  της  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ.»  την  28  Μαρτίου  2011  και  έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.  techol  .gr   του ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ  Α.Ε.   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, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά 
οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Άλιμος 28 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου
  

Κωνσταντίνος Στέγγος

http://www.techol.gr/
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2010 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2010 της εταιρείας 
μας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε. ήτοι τον Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων, την κατάσταση 
μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις, 
μαζί με την παρούσα έκθεση που αφορά την 3η διαχειριστική περίοδο από 1/1/2010 έως 31/12/2010 και να 
ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136 
του κ.ν. 2190/1920.

Ανασκόπηση σημαντικών γεγονότων  
Η παρούσα  έκθεση  του  Δ.Σ.  της  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αφορά  στην  χρονική 
περίοδο από 1/1/2010 έως 31/12/2010 η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με   τους όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920
Ο κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας,  
από την εκμετάλλευση ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο συγκρότημα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ. 
Η εταιρεία έχει υποβάλει δυο αιτήσεις για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδεδεμένου δικτύου προς 
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό  ισχύος 7  MW (6933  kwp) έκαστο. Μέχρι σήμερα 
έχουν ληφθεί  οι  άδειες  από  την Ρυθμιστική  Αρχή Ενέργειας  (Ρ.Α.Ε.)  και  αναμένεται  η σύνταξη  των όρων 
σύνδεσης με την ΔΕΗ.

Οικονομική Ανασκόπηση
Ανάλυση
Η πορεία της εταιρείας  αποτυπώνεται  στις  οικονομικές καταστάσεις  του 2010 καθώς τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής:
1. Ο  κύκλος  εργασιών  καθώς  και  τα  μικτά  αποτελέσματα  της  χρήσης  2010  όσο  και  της  αντίστοιχης 

προηγούμενης χρήση 2009 ήταν μηδενικά.
2. Τα  αποτελέσματα  προ  φόρων  της  εταιρείας  διαμορφώθηκαν  ζημιογόνα  όπως  και  την  αντίστοιχη 

προηγούμενη χρήση 2009 και ανήλθαν στο ποσό των € 5.216  από € 6.757  το 2009.
3.  Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν και αυτά ζημιογόνα και ανήλθαν 

στο ποσό των € 6.616 έναντι ζημίας  € 6.757 το 2009. 

Διαχείριση Κινδύνων
Παράγοντες Χρηματοοικονομικού Κινδύνου
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως επιτόκια, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 
ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων
Η  διαχείριση  κινδύνων  διεκπεραιώνεται  από  τη  Διοίκηση,  η  οποία  προσδιορίζει  και  εκτιμά  τους 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τα τμήματα που πρόκειται να αντιμετωπίσουν αυτούς τους 
κινδύνους.  Προ  της  διενέργειας  σχετικών  συναλλαγών  λαμβάνεται  έγκριση  από  τα  στελέχη  που  έχουν  το 
δικαίωμα δέσμευσης της Εταιρίας προς τους αντισυμβαλλόμενους της.

Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η εταιρεία δεν έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα. 
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Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμειακές ροές της εταιρείας  είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές  
των  επιτοκίων.  Τα  κυριότερα  χρηματοπιστωτικά  μέσα  της  εταιρείας  αποτελούνται  από  μετρητά  και 
βραχυπρόθεσμες  καταθέσεις.  Ο  κυριότερος  σκοπός  αυτών  των  χρηματοπιστωτικών  μέσων  είναι  η  παροχή 
χρηματοδότησης για τις δραστηριότητες της εταιρείας.  Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους ήταν 
και παραμένει να μην ασχολείται με την εμπορία χρηματοπιστωτικών μέσων.

Προοπτικές για τη νέα χρονιά
Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με την ιδιοκτήτρια του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ προκειμένου να 
προβεί σε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 7 MW σε περιοχή έκτασης 208 στρεμμάτων εντός του 
Συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ της Χαλκιδικής.
Η εταιρεία σκοπεύει να αναπτύξει την παραπάνω δραστηριότητα παραγωγής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκού 
σταθμού  στο συγκρότημα  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ μόλις εκδοθούν οι σχετικές άδειες από τους αρμόδιους φορείς.

Μερισματική πολιτική-Διάθεση των καθαρών κερδών
Η εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 2010 δεν δύναται να προβεί σε καταβολή μερίσματος στους μετόχους, 
καθώς υφίστανται  συσσωρευμένες ζημίες προηγούμενων χρήσεων.

Παράθεση  των  σημαντικών  συναλλαγών  που  καταρτίσθηκαν  ανάμεσα  στον  εκδότη  και 
συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα 
Οι συναλλαγές της εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτήν μέρη καθώς και οι προκύπτουσες από αυτές απαιτήσεις 
και υποχρεώσεις κατά την 31η Δεκεμβρίου 2010 παρατίθενται κατωτέρω

Ποσά σε €

Εταιρεία Είδος συναλλαγής 31/12/2009 01/01 - 31/12/2009
Μοχλός Α.Ε. Ενοίκια 240,00            240,00                           
Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. (μητρική) Ενοίκια 360,00            360,00                           
Τεχνική Ολυμπιακή  Α.Ε. (μητρική) Συμβουλευτικές υπηρεσίες 1.000,00         1.000,00                         
Σύνολο 1.600,00        1.600,00                        

Αγορές-υπηρεσίες από λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις:

Ποσά σε €

Εταιρεία 31/12/2010 31/12/2009
Κτήμα Πόρτο Καρράς 127,60                   
Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. (μητρική) 1.602,96                ---                      
Πόρτο Καρράς A.E. 9.200,00                7.800,00                
Σύνολο 10.930,56             7.800,00               

Οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών Διοίκησης για τη χρήση 2010 παρατίθενται κατωτέρω:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών 700,00            

Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη ---               

Υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 191,40            255,20            

Άλιμος 28 Μαρτίου  2011
Ο Πρόεδρος 
του  Διοικητικού Συμβουλίου

Κων/νος Στέγγος

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε

σχετικά με τα θέματα της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005
Η  παρούσα  επεξηγηματική  έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  προς  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των 
Μετόχων της Εταιρείας περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 
Νόμου 3371/2005.
Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 1.200 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας € 100,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 120.000
Όλες οι μετοχές είναι ονομαστικές με δυνατότητα μετατροπής τους σε ανώνυμες και αντίστροφα ύστερα από 
απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.
Κάθε κοινή μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό της 
Εταιρείας. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.
Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει  ο Νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη 
μεταβίβαση από το Καταστατικό της.
Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992
Την 31/12/2010 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου της Εταιρίας: 
METOXOΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 26,50%
ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ 21,50%
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 10,00%
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 10,00%
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΤΕΓΓΟΥ 10,00%
ΧΡΥΣΗ ΣΤΕΓΓΟΥ 10,00%
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΕΓΓΟΥ 10,00%
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.
Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας
Δεν 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.
Κανόνες  διορισμού  και  αντικατάστασης  μελών  του  Δ.Σ.  και  τροποποίησης  καταστατικού  που 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ. Ν. 2190/20
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται 
από τα προβλεπόμενα στον Κ. Ν. 2190/20.
Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 
έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Σημαντικές συμφωνίες με μέλη του Δ.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρείας
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού 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.
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Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 
του ν. 3556/2007
Την 31.12.2010 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων 
ψήφου  της  Εταιρείας:  Κωνσταντίνος  Στέγγος  26,50%,  Ζωή  Στέγγου  21,50%,  Ανδρέας  Στέγγος  10,00%, 
Γεώργιος Στέγγος 10,00%, Στυλιανή Στέγγου 10,00%, Χρυσή Στέγγου 10,00% και Μαριάννα Στέγγου 10,00%

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα για τα οποία 
απαιτείται αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Άλιμος 28 Μαρτίου  2011
Ο Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου

Κων/νος Στέγγος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ   ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προς τους Μετόχους της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι κάτωθι υπογράφοντες 1) ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΔΤ Κ 150851. και 2) ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΑΔΤ Ρ 
264709,  ελέγξαμε  τις  ανωτέρω οικονομικές  καταστάσεις  καθώς  και  το σχετικό προσάρτημα  της  Εταιρείας 
«ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  της  εταιρικής  χρήσεως  που  έληξε  την  31 
Δεκεμβρίου 2010. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η 
δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, 
εδραιωμένης  στο  διενεργηθέντα  έλεγχο.  Ο  έλεγχός  μας  διενεργήθηκε  σύμφωνα  με  τα  Ελληνικά  Ελεγκτικά 
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό 
και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές 
καταστάσεις  είναι  απαλλαγμένες  από  ουσιώδεις  ανακρίβειες  και  παραλείψεις.  Ο  έλεγχος  περιλαμβάνει  την 
εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών 
αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των 
δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση 
για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. 
Kατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική 
θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 και τα αποτελέσματα των εργασιών της εταιρείας της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική 
εταιρική  νομοθεσία  και  το  περιεχόμενο  της  Έκθεσης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  συνεπές  με  τις 
προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις.

Αθήνα, 28/03/2011

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αρ. Αδ. Οικ. Επιμελ. 1094008551

ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ

Αρ. Αδ. Οικ. Επιμελ. 1097052128
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά σε € Σημείωση 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 5.2 ---               ---               
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 5.3 ---               ---               
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.4 ---               ---               
Σύνολο ---              ---              

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις 5.5 8.330,85         7.769,74         
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.6 71.441,05       74.743,44       
Σύνολο 79.771,90     82.513,18     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 79.771,90     82.513,18     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 120.000,00      120.000,00      
Αποτελέσματα εις νέον 5.8 (57.460,46) (50.843,82) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 62.539,54     69.156,18     

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.9 15.968,56       12.901,80       
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 900,00            ---               
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.10 363,80            455,20            
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 17.232,36     13.357,00     

Σύνολο υποχρεώσεων 17.232,36     13.357,00     

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 79.771,90     82.513,18     

Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Ποσά σε € Σημείωση

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 31/12/2009

Κύκλος εργασιών ---                    ---                             
Κόστος πωλήσεων ---                    ---                             
Μεικτό κέρδος (ζημία) ---                    ---                             
Έξοδα διοίκησης 5.11 (5.084,64) (6.544,13) 
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης (73,44) 
Ζημία εκμετάλλευσης (5.084,64) (6.617,57) 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 5.12 (132,00) (139,80) 
Ζημίες προ φόρων (5.216,64) (6.757,37) 
Φόρος εισοδήματος 5.13 (1.400,00) ---                             
Ζημίες μετά από φόρους (6.616,64) (6.757,37) 

Ζημίες ανά μετοχή (€ /μετοχή) 5.14 (0,00) (0,00) 
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Ποσά σε €

Κέρδη / Ζημίες προ φόρων (5.217) (6.757)

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 132 140

Πλέον: Αποσβέσεις 0 0
Κέρδη/Ζημίες Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων  

(5.085) (6.618)

Προσδιορισμός Κονδυλίου: Κέρδη/Ζημίες Προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 

01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 31/12/2009

Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 60.000,00     (43.486,45) 16.513,55        

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2009

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60.000,00      
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (600,00) 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου 01/01-31/12/2009 ---              (6.757,37) (6.757,37) 
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά περιόδου 60.000,00     (7.357,37) (6.757,37) 

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 120.000,00  (50.843,82) 69.156,18        

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2010 120.000,00  (50.843,82) 69.156,18        
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2010
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ---              ---                    ---                 
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ---              ---                    ---                 
Αναβαλλόμενη φορολογία εξόδων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ---              ---                    ---                 
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου  01/01 - 31/12/2010 ---              (6.616,64) (6.616,64) 
Συνολικό αναγνωριζόμενο κέρδος/ζημιά περιόδου ---             (6.616,64) (6.616,64) 

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 120.000,00  (57.460,46) 62.539,54        

Οι συνημμένες Σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Ποσά σε € 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζημία χρήσης (προ φόρων) (5.216,64) (6.757,37) 
Προσαρμογές στη ζημία για:
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων 139,80              
Σύνολο προσαρμογών στη ζημία ---                 139,80              
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση εμπορικών απαιτήσεων ---                 
(Αύξηση) / μείωση λοιπών απαιτήσεων (561,11) (6.648,02) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 2.975,36            13.357,00          
Σύνολο μεταβολών κεφαλαίου κίνησης 2.414,25          6.708,98          
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.802,39) 91,41                
μείον: Καταβολές φόρου εισοδήματος 500,00              ---                 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.302,39) 91,41                

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες ---                 ---                 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μετοχικό κεφάλαιο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 60.000,00          
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (600,00) 
Τόκοι πληρωθέντες ---                 ---                 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ---                 59.400,00        

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (3.302,39) 59.491,41        
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 74.743,44          15.252,03          
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 71.441,05        74.743,44        
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.  ΓΕΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  για την χρήση που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2010 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28 Μαρτίου 
2011.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρίας  δύναται,  με  απόφασή  του,  να  διορθώσει  τις  Οικονομικές 
Καταστάσεις, μετά την δημοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο.
Η εταιρία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2007 με έδρα την 
Αθήνα-Σολωμού 24 και διάρκεια 50 χρόνια. Η εταιρία έχει ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων σχετικών με 
την παραγωγή, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ή άλλης μορφής ενέργειας απο την εκμετάλλευση ήπιων και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Κωνσταντίνος Στέγγος(Πρόεδρος Δ.Σ.& Δ/νων Σύμβουλος)
Ζωή Στέγγου (Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.)
Ανδρέας Στέγγος (μέλος)
Στυλιανή Στέγγου (μέλος)
Γεώργιος Στέγγος (μέλος)
Μαριάννα Στέγγου (μέλος)
Μαρία Σβώλη (μέλος)
Χρήστος Ζήκος (μέλος)
Αθανάσιος Κλαπαδάκης (μέλος)
Αλεξοπούλου Κων/να (μέλος)
Βασίλειος Βασιλάκης (Δ/νων Συμβ.)

Συνεργαζόμενες Τράπεζες
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εποπτεύουσα αρχή
Περιφέρεια Αττικής - Νότιος Τομέας Αθηνών
Αριθμός φορολογικού μητρώου
998727720

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών
63455/01ΝΤ/Β/07/153

Noμικοί Σύμβουλοι
Δαούτης Γεώργιος
Σταμούλης Γεώργιος
Eλεγκτές Λογιστές 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αρ.Αδ.Οικ.Επιμελ.1094008551
ΘΕΟΔΩΡΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ 
Αρ.Αδ.Οικ. Επιμελ. 1097052128

   2.    ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΑΣ
Η «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» είναι μέρος του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ το 
οποίο είναι από τα μεγάλα τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης με μεγάλη αναγνωρισιμότητα. 
Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη Εταιρεία και η έδρα της βρίσκεται στην οδό Σολωμού 24 στον 
Άλιμο Αττικής.
Η εταιρεία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί με την παραγωγή, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ή άλλης μορφής 
ενέργειας, την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες και ήπιες μορφές 
ενέργειας καθώς και την μελέτη και κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων, 
ιδιαίτερα  δε  σταθμών  ηλεκτροπαραγωγής  από  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  για  ίδιον  λογαριασμό  ή  για 
λογαριασμό  τρίτων.  Η  εταιρεία  έχει  υποβάλει  δυο  αιτήσεις  για  άδεια  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας 
διασυνδεδεμένου δικτύου προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό  ισχύος 7 MW (6933 
kwp) .

3.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Οι  βασικές  λογιστικές  αρχές  που  εφαρμόσθηκαν  κατά  τη  σύνταξη  αυτών  των  οικονομικών  καταστάσεων 
περιγράφονται  παρακάτω.  Αυτές  οι  αρχές  έχουν  εφαρμοσθεί  με  συνέπεια  για  όλες  τις  περιόδους  που 
παρουσιάζονται.

3.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των 
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ερμηνειών  τους,  οι  οποίες  έχουν  εκδοθεί  από  την  Επιτροπή  Ερμηνείας  Προτύπων  (I.F.RI.C.)  και  έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι παραπάνω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση 
την  αρχή  του  ιστορικού  κόστους,  όπως  αυτή  τροποποιείται  με  την  αναπροσαρμογή  γηπέδων  και  κτιρίων, 
χρηματοοικονομικών  στοιχείων  διαθέσιμων  προς  πώληση  και  χρηματοοικονομικών  απαιτήσεων  και 
υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες  μέσω του αποτελέσματος,  την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας  (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.RI.C.) της I.A.S.B.  

3.2 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.2.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα 
οποία έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς και τα πρότυπα 
τα οποία είναι μεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι εφαρμόσιμα στις εργασίες της 
Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.2.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες σε ήδη 
υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.

3.2.1 Ανασκόπηση Μεταβολών και  τροποποιήσεις  στα  δημοσιευμένα  πρότυπα έναρξης  ισχύος 
2010

3.2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δημοσιευμένα πρότυπα έναρξης ισχύος 
2010)

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009
Κατά το 2009 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση  των ετήσιων  Βελτιώσεις  στα ΔΠΧΑ για  το 2009 –μια  σειρά 
προσαρμογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 
πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει  στο να πραγματοποιούνται  απαραίτητες  αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 
αναθεωρήσεων. 

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008
ΔΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες 
Δραστηριότητες: Διευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού μίας θυγατρικής 
κατατάσσονται ως κατεχόμενα για πώληση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΠΧΑ 5, ακόμη και στην περίπτωση 
που η εταιρία, μετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί μη ελέγχουσα συμμετοχή στη θυγατρική.

• Τροποποίηση  στο  ΔΠΧΑ  1  «ΔΠΧΑ  Πρώτη  Εφαρμογή»  -  Επιπρόσθετες  Εξαιρέσεις  για 
Εταιρίες που Εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδρομική εφαρμογή των ΔΠΧΑ στην επιμέτρηση στοιχείων του 
ενεργητικού στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και μισθώσεων. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση δεν είναι εφαρμόσιμη 
στις εργασίες της Εταιρειας. 

• ΔΛΠ 39: «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Τροποποίηση του ΔΛΠ 
39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθμισης 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέματα λογιστικής αντιστάθμισης και πιο συγκεκριμένα τον 
πληθωρισμό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθμιζόμενου στοιχείου. 
 Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας.

• ΕΔΔΠΧΑ 17: Διανομές μη ταμειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες
Όταν μία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανομής και έχει την υποχρέωση να διανείμει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση για αυτά τα 
πληρωτέα μερίσματα.
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Σκοπός της Διερμηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά με το πότε θα πρέπει μία επιχείρηση να 
αναγνωρίζει τα μερίσματα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα μετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει λογιστικοποιεί 
τις διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέμονται και της λογιστική αξία 
των πληρωτέων μερισμάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα μερίσματα πληρωτέα. 

• ΕΔΔΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες
Η Διερμηνεία 18 εφαρμόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της ΕΔΔΠΧΑ 18 
αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ σχετικά με τις συμφωνίες κατά τις οποίες μια επιχείρηση λαμβάνει από 
ένα πελάτη της μέρος ενσώματων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό τον οποίο η 
επιχείρηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει είτε με σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει μέρος ενός δικτύου ή με σκοπό 
ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγμα παροχή 
ηλεκτρισμού ή νερού.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια επιχείρηση λαμβάνει μετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης με σκοπό τη διασύνδεση του 
πελάτη με το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 
ταυτόχρονα). Η Διερμηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισμός του 
ενσώματου παγίου, την αναγνώριση και επιμέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο με 
τον οποίο μπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών με 
αντάλλαγμα το ενσώματο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου και τη λογιστική αντιμετώπιση 
τον μετρητών που λαμβάνονται από τους πελάτες. 

3.2.2. Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε..

Επιπλέον, η ΔΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ΔΠΧΑ, τροποποιήσεων και διερμηνειών τα 
οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές καταστάσεις και τα οποία μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης αυτών των οικονομικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την ΕΕ.

• ΔΠΧΑ 9: «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Το ΔΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ΔΛΠ 39 « Χρηματοοικονομικά μέσα αναγνώριση και 
αποτίμηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή για ετήσιες οικονομικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 
αντικατάστασης του ΔΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής:
1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίμηση
2ο στάδιο: Μεθοδολογία απομείωσης
3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθμισης
Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγματεύεται με τα θέματα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης.
Το ΔΠΧΑ 9 στοχεύει στη μείωση της πολυπλοκότητας στη λογιστική αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών 
μέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και μια αρχή με βάση 
προσέγγιση για την ταξινόμησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η οικονομική οντότητα ταξινομεί τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει 
α) του επιχειρηματικού μοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού, και
β) των χαρακτηριστικών των συμβατών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (αν 
δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων).
Η ύπαρξη μόνο δυο κατηγοριών - αποσβεσμένο κόστος και εύλογη αξία – σημαίνει ότι θα απαιτείται μόνο ένα 
μοντέλο απομείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, μειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα.
Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναμένεται να υπάρχει 
επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα από το επιχειρηματικό μοντέλου που θα διαλέξει η επιχείρηση 
για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού της.
Το πρότυπο εφαρμόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013 και δεν έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010) 14



• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Περιορισμένες Εξαιρέσεις από τη 
Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρμόζουν 
τα ΔΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρμόζουν τα ΔΠΧΑ για πρώτη φορά από την υποχρέωση 
να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση με τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ΔΠΧΑ 7 
‘Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.
Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται για την Εταιρεία.

• ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών (αναθεώρηση)» 
Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεμένων μερών και επιχειρείται μείωση στις 
γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη του δημοσίου. Συγκεκριμένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με 
το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου 
μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα 
στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική 
εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2011. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου δεν αναμένεται να έχει 
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

• ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωμές ελάχιστον κεφαλαιακών απαιτήσεων» 
Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισμό που είχε μια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα στοιχείο του 
ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωμές που έκανε προς ένα πρόγραμμα παροχών 
προκειμένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η διερμηνεία 
δεν είναι εφαρμόσιμη στην Εταιρεία.

• ΕΔΔΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων μέσω Συμμετοχικών Τίτλων
Η Διερμηνεία 19 εξετάζει το θέμα της λογιστικής αντιμετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι μιας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης και ως αποτέλεσμα η οντότητα 
εκδίδει μετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή μέρος της χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται μερικές φορές ως ανταλλαγές «χρεωστικών – συμμετοχικών 
τίτλων» ή συμφωνίες ανταλλαγής μετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται κατά τη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 
2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. Η Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρεία.

• ΔΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόμηση Εκδόσεων 
Δικαιωμάτων σε Μετοχές.

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισμό της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης στο ΔΛΠ 32 με σκοπό την 
ταξινόμηση κάποιων δικαιωμάτων προαίρεσης ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών (που αναφέρονται μαζί ως 
«δικαιώματα (rights)») ως συμμετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2010 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ΔΛΠ 12-(Τροποποίηση) «Φόροι Εισοδήματος».
Η Τροποποίηση εισάγει μια πρακτική καθοδήγηση αναφορικά με την ανάκτηση της λογιστικής αξίας 
περιουσιακών στοιχείων που τηρούνται λογιστικά στην εύλογη αξία ή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζει το ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύμφωνα με τη παρούσα τροποποίηση η μελλοντική ανάκτηση της 
λογιστικής αξίας τέτοιων περιουσιακών στοιχείων τεκμαίρεται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσω της μελλοντικής 
πώλησης του περιουσιακού στοιχείου. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
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μετά την 01/01/2012 και η εφαρμογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Κατάργηση της παύσης αναγνώρισης 
χρηματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.

Η Τροποποίηση καταργεί την χρήση της προκαθορισμένης ημερομηνίας μετάβασης (01 Ιανουαρίου 2004) και 
την αντικαθιστά με την πραγματική ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Παράλληλα, καταργεί τις απαιτήσεις περί 
παύσης αναγνώρισης των συναλλαγών που είχαν λάβει χώρα πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία μετάβασης. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «ΔΠΧΑ Πρώτη Εφαρμογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονομίες.
Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρμογή των ΔΠΧΑ μετά από μια περίοδο παύσης, 
οφειλόμενη στο ότι το νόμισμα λειτουργίας της Οικονομικής Οντότητας αποτελούσε νόμισμα μιας 
υπερπληθωριστικής Οικονομίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/07/2011, ενώ η προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει 
επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ΔΠΧΑ  7  «Χρηματοοικονομικά  Μέσα:  Γνωστοποιήσεις  —  Τροποποιήσεις  αναφορικά  με 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις σε περιπτώσεις μεταφορών χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων»

Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν καλύτερα τις 
μεταφορές που πραγματοποιούνται μεταξύ των ομάδων των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
των πιθανών επιπτώσεων των τυχόν κινδύνους που ενδέχεται να παραμείνουν στην οικονομική οντότητα που 
μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία. Με βάση την τροποποίηση απαιτούνται πρόσθετες γνωστοποιήσεις εάν 
ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των συναλλαγών μεταφοράς πραγματοποιούνται στο τέλος μιας περιόδου 
αναφοράς. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2011, ενώ η 
προγενέστερη εφαρμογή της επιτρέπεται. Η εφαρμογή της τροποποίησης δεν θα έχει επίπτωση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010
Κατά το 2010 το ΔΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ για το 2010 –μια σειρά 
προσαρμογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί μέρος του προγράμματος για ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Το 
πρόγραμμα των ετήσιων βελτιώσεων του ΔΣΛΠ στοχεύει στο να πραγματοποιούνται απαραίτητες αλλά μη 
επείγουσες προσαρμογές σε ΔΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν μέρος κάποιου μεγαλύτερου προγράμματος 
αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρμογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την ΕΕ.

Η εταιρεία δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις Διερμηνείες νωρίτερα.
Με βάση την υπάρχουσα δομή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η Διοίκηση δεν 
αναμένει σημαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
από την εφαρμογή των ανωτέρω Προτύπων και διερμηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 

4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται  οι  συνημμένες οικονομικές καταστάσεις  και  τις οποίες  
συστηματικά εφαρμόζει η εταιρία είναι οι ακόλουθες:
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4.1 Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα
Ως  επιχειρηματικός  τομέας  ορίζεται  μία  ομάδα  στοιχείων  ενεργητικού  και  δραστηριοτήτων  που  παρέχουν 
προϊόντα και  υπηρεσίες,  τα οποία υπόκεινται  σε διαφορετικούς κινδύνους και  αποδόσεις  από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρίας είναι οργανωμένες και διοικούνται ανάλογα με τη φύση των 
υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τομέας αντιπροσωπεύει μια στρατηγική επιχειρηματική μονάδα.
4.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους κατά 
την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις  
των παγίων.  Το κόστος  κτήσεως περιλαμβάνει  όλες  τις  άμεσα επιρριπτέες  δαπάνες  για  την απόκτηση των 
στοιχείων.
Μεταγενέστερες  δαπάνες  καταχωρούνται  σε  επαύξηση  της  λογιστικής  αξίας  των  ενσωμάτων  παγίων  ή  ως 
ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί  
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Κατά τη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου

Μηχανολογικός εξοπλισμός 6-10 έτη
Λοιπός εξοπλισμός 4-20 έτη

Οι  υπολειμματικές  αξίες  και  οι  ωφέλιμες  ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται  σε  επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία  ισολογισμού.  Όταν  οι  λογιστικές  αξίες  των  ενσωμάτων  ακινητοποιήσεων  υπερβαίνουν  την 
ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
4.3 Άϋλα 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.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής  τους  καταχωρούνται  ως  κέρδη  ή  ζημίες  στα  αποτελέσματα.  Οι  επισκευές  και  συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Τα  άυλα περιουσιακά  στοιχεία  που  σύμφωνα με  το  ΔΛΠ 38 δεν  πληρούσαν  τα  κριτήρια  κεφαλαιοποίησης 
διαγράφηκαν. Όλες οι διαφορές που προέκυψαν κατά τον διαφορετικό χειρισμό σε σχέση με τις προηγούμενες 
λογιστικές αρχές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ημερομηνία μετάβασης.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού καταχωρούνται στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως  μείον  τις  συσσωρευμένες  αποσβέσεις.  Οι  αποσβέσεις  διενεργούνται  με  την  μέθοδο  της  σταθερής 
απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 3 έως 5 χρόνια.  
Οι αποσβέσεις του λογισμικού περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Κόστος Πωληθέντων» και «Έξοδα Διοίκησης» 
της κατάστασης αποτελεσμάτων.
4.4 Απομείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης  ετησίως  και  όταν  κάποια  γεγονότα  καταδεικνύουν  ότι  η  λογιστική  αξία  μπορεί  να  μην  είναι  
ανακτήσιμη.  Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους  
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των 
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 
της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από 
την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η 
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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.
4.5 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 μέσα της εταιρίας  ταξινομούνται  στις  παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της 
σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν:
i)  Χρηματοοικονομικά  στοιχεία  αποτιμώμενα  στην  εύλογη  αξία  τους  μέσω  της  κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται  για  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού,  που  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  από  τις  παρακάτω 
προϋποθέσεις:

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς.
 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία,  

δεδομένου  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  του  ΔΛΠ  39,  με  αναγνώριση  των  μεταβολών  στην  Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και  
η ημερομηνία που η εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.
Όλες οι επενδύσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που αποτελεί την πραγματική αξία της αντιπαροχής που 
καταβάλλεται , και δεν συμπεριλαμβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται με την επένδυση.
Μετά την αρχική καταχώρηση, οι επενδύσεις αυτές αποτιμούνται στην πραγματική τους αξία. Για επενδύσεις 
που  διαπραγματεύονται  σε  μια  ενεργό  αγορά,  η  πραγματική  αξία  προσδιορίζεται  με  βάση  τις  δηλωμένες 
τρέχουσες αγοραίες τιμές στο Χρηματιστήριο κατά το κλείσιμο της αγοράς την ημερομηνία του ισολογισμού.
Τα  πραγματοποιημένα  και  μη  πραγματοποιημένα  κέρδη  ή  ζημίες  που  προκύπτουν  από  τις  μεταβολές  της 
εύλογης  αξίας  των  χρηματοοικονομικών  στοιχείων  ενεργητικού  αποτιμώμενα  στην  εύλογη  αξία  τους  με 
μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.
ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν  μη  παράγωγα  χρηματοοικονομικά  στοιχεία  ενεργητικού  με  σταθερές  ή  προσδιορισμένες 
πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) 
δεν περιλαμβάνονται

 απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 
 απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

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

άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 
Τα  Δάνεια  και  οι  απαιτήσεις  περιλαμβάνονται  στο  κυκλοφορούν  ενεργητικό,  εκτός  από  εκείνα  με  λήξεις 
μεγαλύτερες  των  12  μηνών  από  την  ημερομηνία  ισολογισμού.  Τα  τελευταία  συμπεριλαμβάνονται  στα  μη 
κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
Τα δάνεια και οι  απαιτήσεις αναγνωρίζονται  στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.
4.6 Αποθέματα
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται  στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή 
ρευστοποιήσιμη  αξία.  Η  καθαρή  ρευστοποιήσιμη  αξία  είναι  η  εκτιμημένη  τιμή  πώλησης  στην  συνηθισμένη 
πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. 
Το  κόστος  που  πραγματοποιήθηκε  για  να  φθάσει  κάθε  είδος  αποθέματος  στην  παρούσα  του  θέση  και  
κατάσταση  υπολογίζεται  με  την  μέθοδο  του μέσου σταθμικού  κόστους.  Στο  κόστος  των  αποθεμάτων  δεν 
περιλαμβάνονται χρηματοοικονομικά έξοδα. 
4.7 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες, που συνήθως έχουν όρο εξόφλησης 30 – 90 ημέρες, καταχωρούνται αρχικά στην 
αξία της συναλλαγής.
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Οι απαιτήσεις από πελάτες εξετάζονται ως προς την εισπραξιμότητά τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν 
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση 
τους συμβατικούς όρους, διενεργείται σχετική πρόβλεψη απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης που προκύπτουν 
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα.
4.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επίσης  
και  τις  βραχυπρόθεσμες  επενδύσεις  υψηλής  ρευστότητας  όπως  τα  προϊόντα  της  αγοράς  χρήματος  και  τις  
τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
4.9 Ίδια κεφάλαια
Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Οι  
κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. 
Η αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την 
αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε κόστος συναλλαγής σχετιζόμενο με την έκδοση των μετοχών 
καθώς και οποιοδήποτε σχετικό όφελος φόρου εισοδήματος προκύψει αφαιρούνται από την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου.
Τα  στοιχεία  ενός  χρηματοοικονομικού  μέσου  που  α)  δημιουργούν  χρηματοοικονομική  υποχρέωση  της 
οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει σε  
συμμετοχικό  τίτλο  της  οικονομικής  οντότητας,  αναγνωρίζονται  ξεχωριστά  σαν  χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι. 
Αν η οικονομική οντότητα αποκτήσει τους ίδιους της συμμετοχικούς τίτλους, τα μέσα αυτά (οι «ίδιες μετοχές») 
αφαιρούνται  από  τα  ίδια  κεφάλαια.  Αν  αυτές  οι  μετοχές  μεταγενέστερα  επανεκδίδονται,  το  τίμημα  που  
λαμβάνεται (καθαρό από τα σχετικά κόστη της συναλλαγής και το σχετικό όφελος του φόρου εισοδήματος) 
περιλαμβάνεται  στα ίδια  κεφάλαια που αποδίδονται  στους μετόχους.  Κατά την αγορά,  πώληση,  έκδοση,  ή 
ακύρωση ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας δεν αναγνωρίζεται κανένα κέρδος ή ζημία στα 
αποτελέσματα.
Τα δικαιώματα προαίρεσης εργαζομένων ακόμη πιστώνονται στο πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο μέχρι τα 
σχετικά δικαιώματα να ασκηθούν. 
Το αποθεματικό αναπροσαρμογής περιλαμβάνει κέρδη και ζημιές εξαιτίας της αναπροσαρμογής συγκεκριμένων 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και ενσώματων ακινητοποιήσεων. Οι συναλλαγματικές διαφορές 
από την μετατροπή περιλαμβάνονται στο αποθεματικό μετατροπής. Τα παρακρατηθέντα κέρδη περιλαμβάνουν 
τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα αποτελέσματα.
4.10 Μετατροπή ξένου συναλλάγματος
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται με βάση τις τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημέρα της 
συναλλαγής.  Στοιχεία  ενεργητικού  και  παθητικού  σε  ξένο  νόμισμα  μετατρέπονται  με  βάση  τις  τιμές 
συναλλάγματος  που  ισχύουν  κατά  την  ημερομηνία  του  ισολογισμού.  Όλες  οι  συναλλαγματικές  διαφορές 
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
4.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η  επιβάρυνση  της  περιόδου  με  φόρους  εισοδήματος  αποτελείται  από  τους  τρέχοντες  φόρους  και  τους 
αναβαλλόμενους  φόρους,  δηλαδή  τους  φόρους  ή  τις  φορολογικές  ελαφρύνσεις  που  σχετίζονται  με  τα 
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις  
φορολογικές αρχές  σε διαφορετικές περιόδους.  Ο φόρος εισοδήματος  αναγνωρίζεται  στον λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους 
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος 
για το έτος. 
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η  
απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος  για  την  χρησιμοποίηση της  προσωρινής  διαφοράς  που δημιουργεί  την  αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση.
Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί έξοδο το οποίο αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης, αν οι 
συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική επίδραση αναγνωρίζονται επίσης 
στην  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων  Χρήσης.  Ο  φόρος  εισοδήματος  αποτελεί  έξοδο  το  οποίο  αναγνωρίζεται 
απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια, αν οι συναλλαγές και τα οικονομικά γεγονότα που αφορούν αυτή τη φορολογική 
επίδραση αναγνωρίζονται επίσης στα Ίδια Κεφάλαια.  
4.12 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Οι υποχρεώσεις  για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται  στη προεξοφλημένη αξία  των μελλοντικών 
παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των 
εργαζομένων κατά την διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με 
βάση  τις  οικονομικές  και  αναλογιστικές  παραδοχές  που  αναλύονται  και  καθορίζονται  χρησιμοποιώντας  την 
αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά 
κόστη  συνταξιοδότησης  της  περιόδου  συμπεριλαμβάνονται  στο  κόστος  μισθοδοσίας  στην  κατάσταση 
αποτελεσμάτων  και  αποτελούνται  από  τη  παρούσα  αξία  των παροχών  που έγιναν  δεδουλευμένες  κατά  τη 
διάρκεια  του  έτους,  τους  τόκους  επί  της  υποχρέωσης  παροχών,  το  κόστος  προγενέστερης  υπηρεσίας,  τα 
αναλογιστικά  κέρδη  ή  ζημίες  και  όποια  άλλα  πρόσθετα  συνταξιοδοτικά  κόστη.  Το  κόστη  προγενέστερης 
υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος 
κατοχυρωθούν.  Τα  μη  αναγνωρισμένα  αναλογιστικά  κέρδη  και  ζημίες,  αναγνωρίζονται  πάνω  στην  μέση 
υπολειπόμενη  διάρκεια  περίοδο  παροχής  υπηρεσιών  των  ενεργών  υπαλλήλων  και  συμπεριλαμβάνονται  σαν 
μέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το  
10% της μελλοντικής εκτιμώμενης υποχρέωσης για παροχές. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν 
χρηματοδοτούνται.
4.13 Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων και είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς  
ποσού  της  υποχρέωσης  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  αξιοπιστία.  Οι  προβλέψεις  επισκοπούνται  κατά  την 
ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία 
της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι 
οποίοι  ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι  ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται  στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
4.14 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα λογίζονται μόνον όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη που συνδέονται με τη συναλλαγή θα 
εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα ειδικά κριτήρια καταχώρησης που αναφέρονται πιο κάτω πρέπει επίσης να 
ισχύουν: 
Έσοδα από κατασκευαστική δραστηριότητα
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί.
Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των 
αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή. (παρεπόμενη δραστηριότητα)
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  
Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό 
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πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) 
αξίας.
4.15 Κρατικές επιχορηγήσεις
Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει 
τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της 
επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 
αξία  και  αναγνωρίζονται  με  τρόπο  συστηματικό  στα  έσοδα,  με  βάση  την  αρχή  του  συσχετισμού  των 
επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της  
ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.
4.16 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στην εταιρία όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν 
σχέση με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του 
τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις.
Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας 
του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της 
υποχρέωσης  και  των  χρηματοοικονομικών  εξόδων  έτσι  ώστε  να  επιτυγχάνεται  ένα  σταθερό  επιτόκιο  στην 
υπολειπόμενη  χρηματοοικονομική  υποχρέωση.  Οι  αντίστοιχες  υποχρεώσεις  από  μισθώματα,  καθαρές  από 
χρηματοοικονομικά έξοδα,  απεικονίζονται  στις  υποχρεώσεις.  Το μέρος  του χρηματοοικονομικού εξόδου που 
αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για 
μια  συμφωνημένη  χρονική  περίοδο,  χωρίς  ωστόσο  να  μεταβιβάζει  και  τους  κινδύνους  και  ανταμοιβές  της 
ιδιοκτησίας  του παγίου  στοιχείου,  ταξινομούνται  ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι  πληρωμές  που γίνονται  για 
λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται  
στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
4.17 Χρηματοπιστωτικά μέσα
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό περιλαμβάνουν τα 
διαθέσιμα,  τις  εμπορικές  απαιτήσεις,  τις  λοιπές  απαιτήσεις,  τις  συμμετοχές,  τις  βραχυπρόθεσμες  και 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσεως, βάσει 
της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 
ή  ζημίες  που  προκύπτουν  από  τα  χρηματοοικονομικά  προϊόντα  που  χαρακτηρίζονται  ως  απαιτήσεις  ή 
υποχρεώσεις,  λογιστικοποιούνται  ως  έσοδα  ή  έξοδα  αντίστοιχα.  Η  διανομή  μερισμάτων  στους  μετόχους 
λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία,  
σύμφωνα με το νόμο, έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ  
τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση. Η Εταιρία δεν 
κάνει  χρήση  παράγωγων  χρηματοοικονομικών  προϊόντων  ούτε  για  αντιστάθμισμα  κινδύνων  ούτε  για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς.
4.18 Κόστος δανεισμού
Το κόστος  δανεισμού αναγνωρίζεται  ως  έξοδο  την περίοδο  που  πραγματοποιείται  σύμφωνα με  τη  μέθοδο 
Benchmarking του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού».

5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΈΣ ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΕΤΉΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ
5.1 Πληροφορίες κατά τομέα 
Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήματος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ είναι οργανωμένες και διοικούνται ανάλογα με  
τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τομέας αντιπροσωπεύει μια στρατηγική 
επιχειρηματική μονάδα που παρέχει διαφορετικά προϊόντα και εξυπηρετεί διαφορετικές αγορές. Η εταιρεία δεν 
έχει δραστηριοποιηθεί κατά τη χρήση 2010. 
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Δεν υπάρχουν  διακριτοί  γεωγραφικοί  τομείς  καθώς  το σύνολο  των  εσόδων πραγματοποιείται  στην 
Ελλάδα.

5.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρίας 
5.3 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Χρεώστες διάφοροι 420,00                420,00            

Απαίτηση από Φ.Π.Α. 7.910,85             7.349,74         

Σύνολο 8.330,85            7.769,74        

O αναμενόμενος  χρόνος είσπραξης  αναλύεται ως εξής :

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναμενόμενος χρόνος είσπραξης
Λιγότερο από 3 μήνες 420,00 420,00
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 7.910,85 7.349,74
Μεταξύ  6 μηνών και 1 έτους 0,00 0,00
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00
Σύνολο 8.330,85 7.769,74

5.4 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη 
ζήτηση.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων της εταιρίας έχουν ως ακολούθως:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Διαθέσιμα στο ταμείο 486,23                 2.819,27         
Διαθέσιμα στις τράπεζες 70.954,82            71.924,17       
Σύνολο 71.441,05           74.743,44     

Κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς.
5.5 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 1.200 κοινές πλήρως εξοφλημένες μετοχές, ονομαστικής 
αξίας € 100,00 η κάθε μία. Το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 120.000.
Σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί, πέραν των όσων υπαγορεύει η 
ισχύουσα νομοθεσία.
5.6 Αποτελέσματα εις νέο
Για την χρήση 2010 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της εταιρείας λόγω μη ύπαρξης κερδών.

5.7
5.8 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις
Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Προμηθευτές 15.968,56       12.901,80       
Επιταγές πληρωτέες ---               ---               
Σύνολο 15.968,56     12.901,80     

Ο αναμενόμενος χρόνος πληρωμής αναλύεται ως εξής :
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Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναμενόμενος χρόνος πληρωμής
Λιγότερο από 3 μήνες 2.787,04 7.863,80
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 93,24
Μεταξύ  6 μηνών και 1 έτους 13.088,28
Μεγαλύτερη του 1 έτους 5.038,00
Σύνολο 15.968,56 12.901,80

5.9 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Φόροι & τέλη πληρωτέοι 172,40            200,00            
Αμοιβές μελών ΔΣ πληρωτέες 191,40            255,20            
Πιστωτές διάφοροι ---               ---               
Σύνολο 363,80           455,20           

Ο αναμενόμενος χρόνος πληρωμής αναλύεται ως εξής :

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναμενόμενος χρόνος πληρωμής
Λιγότερο από 3 μήνες 236,20 455,20
Μεταξύ 3 και 6 μηνών 0,00 0,00
Μεταξύ  6 μηνών και 1 έτους 127,60 0,00
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00
Σύνολο 363,80 455,20

5.10 Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία
Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

 Η ανάλυση των εξόδων διοίκησης της εταιρίας έχει ως εξής:

Ποσά σε € 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Αμοιβές & έξοδα  τρίτων 2.092,68         2.794,00         
Παροχές τρίτων 600,00            600,00            
Φόροι και τέλη 855,99            1.495,43         
Διάφορα έξοδα 1.535,97         1.654,70         
Αποσβέσεις ---               ---               
Σύνολο 5.084,64        6.544,13        

5.11 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 01/01 - 31/12/2010 01/01 - 31/12/2009

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Έσοδα τόκων τραπεζών
Λοιπά έσοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων ---                             ---                             

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά τραπεζικά έξοδα (132,00) (139,80) 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (132,00) (139,80) 

5.12 Φόρος εισοδήματος
Δεν υπήρχε δαπάνη για το φόρο εισοδήματος της  χρήσης  που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010, λόγω ζημιών.
5.13 Ζημίες ανά μετοχή
Οι ζημίες ανά μετοχή (εκφρασμένες σε λεπτά ανά μετοχή) έχουν ως εξής:
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Ποσά σε € 01/01 - 
31/12/2010

01/01 - 
31/12/2009

Ζημία προ φόρων (6.757,37) (6.757,37) 
Φόροι (1.400,00) ---                    
Ζημία μετά από φόρους (1) (8.157,37) (6.757,37) 
 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία (2) 120.000               120.000                

Ζημία ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή) (1)/(2) (0,07) (0,06) 

5.14 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές που αφορούν πωλήσεις  και  αγορές  προς  και  από  τα συγγενικά μέρη του ομίλου έχουν ως 
ακολούθως:

Ποσά σε €

Εταιρεία Είδος συναλλαγής 31/12/2009 01/01 - 31/12/2009
Μοχλός Α.Ε. Ενοίκια 240,00            240,00                           
Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε. (μητρική) Ενοίκια 360,00            360,00                           
Τεχνική Ολυμπιακή  Α.Ε. (μητρική) Συμβουλευτικές υπηρεσίες 1.000,00         1.000,00                         
Σύνολο 1.600,00        1.600,00                        

Αγορές-υπηρεσίες από λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Οι παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της εταιρείας κατά την έννοια του IAS 24:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αμοιβές μελών Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών 700,00            

Απαιτήσεις από μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη ---               

Υποχρεώσεις προς μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη 191,40            255,20            

6.   ΣΚΟΠΟΊ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΎΝΩΝ
Η εταιρεία ως προελέχθη δεν  είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς 
( τα επιτόκια, οι τιμές της αγοράς κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. 
Τα  χρηματοοικονομικά  μέσα  της  εταιρείας  αποτελούνται  κυρίως  από  καταθέσεις  σε  τράπεζες,  δικαιώματα 
υπερανάληψης σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές.
6.1    Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 
Η εταιρεία  δεν έχει  κανενός είδους δανεισμό (βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο),  ως εκ τούτου δεν είναι  
εκτεθειμένη σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων.
6.2   Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 
H έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2010 2009

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων 
Ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 71.441,05 74.743,44
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 8.330,85 7.769,74
Σύνολο 79.771,90 82.513,18

Η εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
αυτές  στα  control του  πιστωτικού  ελέγχου.  Όπου  είναι  διαθέσιμες  με  λογικό  κόστος,  χρησιμοποιούνται  
εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις. 
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Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν 
έχουν  απομειωθεί  σε  προηγούμενες  ημερομηνίες  σύνταξης  των  οικονομικών  καταστάσεων  είναι  υψηλής 
πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των οφειλομένων. 
Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 
μορφή πιστωτικής ασφάλισης.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις,  η εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο  
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 
6.3    Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Η εταιρεία  διαχειρίζεται  τις  ανάγκες  ρευστότητάς  της  με  προσεκτική  παρακολούθηση  των  πάσης  φύσεως 
πληρωμών της.  
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2010 για την εταιρεία αναλύεται ως 
εξής:

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
Τραπεζικός Δανεισμός
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 363,80

Σύνολο 363,80 0,00 0,00 0,00

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την 31η Δεκεμβρίου 2009 είχε ως εξής:

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερο από 5 έτη
Τραπεζικός Δανεισμός

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 455,20

Σύνολο 455,20 0,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

7.    ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΊΟΥ
Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της (going-concern) και
• να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους

Η εταιρεία παρακολουθεί και ελέγχει συνολικά την κεφαλαιακή επάρκεια βάση του δείκτη καθαρού δανεισμού 
προς κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και αποσβέσεων.
 Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τον δείκτη αυτό διότι δεν έχει συνάψει κανένα δάνειο.

8.   ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ
8.1 Ενδεχόμενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.
Δεν  υπάρχουν  υποθήκες  και  προσημειώσεις,  ή  οποιαδήποτε  άλλα  βάρη,  επί  των  παγίων  στοιχείων  του 
ενεργητικού έναντι δανεισμού.
8.2 Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις – Η εταιρία σαν μισθωτής
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Η εταιρεία μισθώνει  χώρο για γραφεία έναντι  ετήσιου μισθώματος  € 600,00. Οι  συβάσεις είναι  ετήσιες και 
ανανεώνονται  σε  κάθε  έτος.  Για  τη  χρήση  2007  το  ετήσιο  μίσθωμα  ανήλθε  σε  €  350,00.  Το  μίσθωμα 
καταβάλλεται στην εταιρία «ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.» ύψους 360,00 ευρώ και στην συνδεδεμένη εταιρία 
«ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» ύψους 240,00 ευρώ, ενώ για την προηγούμενη χρήση καταβλήθηκαν σ’αυτές τις εταιρείες το  
ποσό € 210,00 και € 140,00 αντίστοιχα. Τα  μελλοντικά ελάχιστα μισθώματα βάση της σύμβασης αυτής δεν 
μπορούν να προσδιοριστούν.
8.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά  απο την ίδρυση της και κατά συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις 
της δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν σχηματίζει  πρόβλεψη για φόρους που πιθανόν να προκύψουν κατά τον 
φορολογικό  έλεγχο  διότι  τα  ποσά  δεν  είναι  δυνατόν  να  προσδιοριστούν.  Οι  τυχόν  επιπλέον  φόροι 
καταχωρούνται εντός της χρήσης κατά την οποία οριστικοποιείται ο φορολογικός έλεγχος.
8.4 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 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  
(ΔΛΠ)

9.  
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Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2010 –31.12.2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Α.Ε.  Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή
 ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ελεγκτών λογιστών.     

Αρμόδια Υπηρεσία- Περιφέρεια:                          
Διεύθυνση διαδικτύου:  www.techol.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος του Δ.Σ 

Ζωή , σύζυγος Κ.Στέγγου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Ανδρέας Στέγγος του Κων/νου, μέλος Λειτουργικές δραστηριότητες
Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, μέλος Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (5.217) (6.757)
Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, μέλος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (561) (6.648)
Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, μέλος (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 2.975 13.357

Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, μέλος Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.802) (48)
Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, Δ/νων Σύμβουλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 0 140

Χρήστος Ζήκος του Αχιλλέα, μέλος Καταβεβλημένοι φόροι (500) 0

Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, μέλος Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.302) 91

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, μέλος Επενδυτικές δραστηριότητες
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό 
Συμβούλιοτων ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων:

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 0

Ελεγκτές λογιστές Ν.2190 : ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 59.400

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Μετοχικό κεφάλαιο 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 59.400
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

  χρήσης (α)+(β)+(γ) (3.302) 59.491

31/12/2010 31/12/2009 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 74.743 15.252
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 71.441 74.743
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 79.772 82.513

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 79.772 82.513
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 120.000 120.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (57.460) (50.844)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρίας (α) 62.540 69.156
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.232 13.357
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 17.232 13.357
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 79.772 82.513 Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις

Β) Απασχολούμενο προσωπικό Δεν απασχολεί  προσωπικό

Γ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές Αγορές-Υπηρεσίες 1,6 χιλ.ευρώ
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 Υποχρεώσεις 10,93 χιλ.ευρώ

Κύκλος εργασιών 0 0 Απαιτήσεις Δεν υπάρχουν
Μικτά κέρδη (ζημιές) 0 0

(5.085) (6.618)

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (5.217) (6.757)
Κέρδη (ζημιές) μετά από φόρους (6.617) (6.757)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,0000 0,0000
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή –(σε €) 0,0000 0,0000

(5.085) (6.618)

31.12.2010 31.12.2009

69.156 16.513
Αύξηση (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 0 60.000

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0 (600)

(6.617) (6.757)

62.540 69.156
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 
ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ AB 342754       Α.Δ.Τ. ΑΒ 342753 Α.Δ.Τ.ΑΒ 342434

Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης 
εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε σε κλείσιμο 
των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ  Α.Ε.

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

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

ΣΟΛΩΜΟΥ 24 T.K. 17456 ΑΛΙΜΟΣ 

(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190/20 άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 63455/01ΝΤ/Β/07/153

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε  €)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

       ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Α ΤΑΞΕΩΣ 29518

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιοδου (01.01.2010 
και 01.01.2009 αντίστοιχα)

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2010 
και 31.12.2009 αντίστοιχα)

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
      Α.Δ.Τ. Σ 576787

               Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κέρδη/(ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους   
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  €)

(Τα ποσά είναι εκφρασμένα σε  €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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Άλιμος, 28 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Στέγγος

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342754

Ζωή Στέγγου

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342753

Η Οικονομική Διευθύντρια Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου

Α.Δ.Τ. ΑΒ 342434

Στυλιανή  Παπαδοπούλου

Α.Δ.Τ. Σ 576787

Αρ. Αδείας Α’ Τάξεως: 29518
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