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Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις

για την χρήση 2010

(1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010)

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Α.Ε.» 

την  24 Μαρτίου  2011  και  έχουν  δηµοσιοποιηθεί  µε  την  ανάρτησή  τους  στο  διαδίκτυο,  στη  διεύθυνση 

www.  techol  .gr   της µητρικής εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. στην οποία ενοποιείται. Επισηµαίνεται ότι τα 

δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων της εταιρίας, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης, επισηµαίνεται ότι, χάριν 

απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις 

και ανακατατάξεις κονδυλίων.

Νέος Μαρµαράς 24 Μαρτίου 2011 

Ο  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

 

Κωνσταντίνος Στέγγος    
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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 ∆εκεµβρίου 2010 της εταιρείας 

µας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 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 

7η διαχειριστική περίοδο από 1/1/2010 έως 31/12/2010 και να ζητήσουµε την έγκρισή σας.

Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136 

του κ.ν. 2190/1920.

Ανασκόπηση Σηµαντικών Γεγονότων 

Η παρούσα έκθεση του ∆.Σ της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ  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.

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 € 12,72 χιλιάδων από  € 16,92 χιλιάδων το 2009. 

3. Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους της εταιρείας διαµορφώθηκαν και αυτά ζηµιογόνα και ανήλθαν 

στο ποσό των € 14,82 χιλιάδων έναντι ζηµίας € 17,00 χιλιάδων το 2009. 

Παράγοντες δηµιουργίας αξίας και µέτρησης επιδόσεων

Η εταιρεία παρακολουθεί τις επιδόσεις µέσα από την ανάλυση των   επιχειρηµατικών της τοµέων, οι οποίοι, µε 

βάση το IAS 14, αφορούν τον κλάδο της  διοίκησης,  διαχείρισης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης αεροδροµίου 

υδάτινης  επιφάνειας  της  θαλάσσιας  της  εν  γένει  περιοχής  που  βρίσκεται  µπροστά  στην  ιδιοκτησία  του 

συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη Σιθωνία Χαλκιδικής καθώς και του κλάδου της Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Η εταιρεία αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση κάθε κλάδου σε ετήσια βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και 

αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. Η αποδοτικότητα 

της εταιρείας µετράται κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που χρησιµοποιούνται διεθνώς:

� ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη µετά από 

φόρους µε την Καθαρή Θέση και ανήλθε σε -0,92% για την κλειόµενη χρήση 2009.

Η εταιρεία δεν  απασχολεί µόνιµο προσωπικό. 

Α) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα και η επίδρασή τους στις οικονοµικές καταστάσεις 

χρήσεως 2010.

∆εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα  κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση.

Β) ∆ιαχείριση 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  ∆ιοίκηση,  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.
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Πιστωτικός Κίνδυνος & Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η εταιρεία δεν έχει συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιµα. 

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.

Γ) Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Η εταιρεία προς το παρόν έχει αναστείλει την συνεχή λειτουργία τµηµάτων Τουριστικής Εκπαίδευσης.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του στις 04/03/2011 πρότεινε στην Γενική Συνεύλευση των µετόχων, η 

οποία ορίσθηκε για την 1η Απριλίου του 2011, τη µεταφορά της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα και την αλλαγή 

της επωνυµίας  της για  να  έχει  σχέση µε  την δραστηριότητα  των αεροµεταφορών,  την  οποία  σχεδιάζει  να 

αναπτύξει στα πλαίσια του καταστατικού της σκοπού, στον οποίο µεταξύ των άλλων περιλαµβάνεται και 

 A) Η κατασκευή, διοίκηση,  διαχείριση, λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίου υδάτινης επιφάνειας της 

θαλάσσιας εν γένει περιοχής που βρίσκεται µπροστά στην ιδιοκτησία του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη 

Σιθωνία  Χαλκιδικής,  αλλά  και  σε  άλλες  περιοχές  της  Ελλάδος,  για   την  εξυπηρέτηση  υδροπλάνων  που 

προσγειώνονται σε Ελληνικά αεροδρόµια επί υδάτινης επιφάνειας, την προσγείωση και απογείωση αυτών, την 

αποεπιβίβαση επιβατών  και άλλες συναφείς δραστηριότητες. 

B)  Οι  µεταφορές  επιβατών,  εµπορευµάτων  και  εν  γένει  φορτίων,  ταχυδροµείου  και  κάθε  είδους  κινητών 

πραγµάτων  µε  τη  χρήση  κάθε  µέσου  µεταφοράς,  όπως  αεροσκάφη  ξηράς,  υδροπλάνα  και  λοιπά  αµφίβια 

µεταφορικά µέσα, µε µισθωµένες, ναυλωµένες και τακτικές πτήσεις, σε προορισµούς ολόκληρης της ελληνικής 

επικράτειας και  η απόκτηση της σχετικής άδειας αεροµεταφορέα, σύµφωνα µε τις  απαιτήσεις  του ισχύοντα 

κοινοτικού κανονισµού. 

Γ)  Η  αγορά,  µίσθωση,  χρήση,  εκµίσθωση,  ναύλωση,  πώληση  και  εν  γένει  εκµετάλλευση  κάθε  είδους 

υδροπλάνων.

∆)   Η αγορά,  µίσθωση,  χρήση,  εκµίσθωση,  εισαγωγή,  εξαγωγή,  πώληση και  εν γένει  εµπορία  κάθε  είδους 

ανταλλακτικού, εξαρτήµατος, συστατικού και παραρτήµατος υδροπλάνου.

Ε) Η απόκτηση αδείας οργανισµού συντήρησης και η λειτουργία του για εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης, 

επισκευών, τροποποιήσεων και γενικών επισκευών και γενικά η παροχή κάθε είδους τεχνικής και τεχνολογικής 

υποστήριξης, σε υδροπλάνα,  άλλα αµφίβια µεταφορικά µέσα, σε αεροσκάφη ξηράς, σε κινητήρες, άτρακτο, 

όργανα, συσκευασίες, υλικά, παρελκόµενα, εξαρτήµατα, συστατικά καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα µέρη του 

αεροσκάφους.

ΣΤ)  Η αγορά,  µίσθωση,  πώληση και  εν γένει  εκµετάλλευση κάθε είδους  ακινήτων προς εξυπηρέτηση των 

σκοπών της εταιρίας.

Ζ)   Η κάθε είδους εκπαίδευση χειριστών και µηχανικών υδροπλάνων και ιπτάµενων συνοδών.

Η)   Η ίδρυση, λειτουργία και εν γένει εκµετάλλευση αεροπορικών σχολών

Θ)   Η τροφοδοσία και εν γένει προµήθεια κάθε είδους υδροπλάνου.

Ι)  Η ίδρυση, συµµετοχή και συνεργασία σε κάθε είδους εταιρίες και νοµικά πρόσωπα, µε σκοπούς όµοιους ή 

παρεµφερείς, συµπληρωµατικούς ή απλώς µε οποιονδήποτε τρόπο χρήσιµους για την τροποποίηση των σκοπών 

της  εταιρίας  καθώς  και  την  αντιπροσώπευση  εταιριών,  αλλοδαπών  ή  ηµεδαπών  που  έχουν  όµοιους  ή 

παρεµφερείς σκοπούς.

ΙΑ)  Η εκτέλεση παντός είδους γεωργικών, αγροτικών εφαρµογών (αεροψεκασµών, αερολυπάνσεων κλπ) µε 

χρήση υδροπλάνων.

ΙΒ)   Η  αεροφωτογράφηση,  η  κάθετη  αεροφωτογράφηση,  η  αεροδιαφήµιση,  η  αεροκινηµατογράφηση,  η 

επιτήρηση εναερίου χώρου (δασών, θαλάσσης κλπ)

ΙΓ)  Η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε επιχείρησης ελληνικής ή αλλοδαπής µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό και η 

κάθε είδους συνεργασία της µε άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν όµοιους ή παρεµφερείς µε την εταιρία σκοπούς
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Ι∆)  Η άσκηση εν γένει κάθε άλλης συναφούς µε τα παραπάνω αεροπορικής τεχνικής και εµπορικής εργασίας και 

εκµετάλλευσης που µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα ή έµµεσα τους σκοπούς της εταιρίας. 

ΙΕ)  Το εµπόριο προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τις δραστηριότητες της εταιρίας.

ΙΣΤ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων σχετικών µε τις ιδιαίτερες συνθήκες παροχής των προϊόντων και 

υπηρεσιών της εταιρίας, η έκδοση βιβλίων, διαφηµιστικών φυλλαδίων, φωτογραφικών αλµπουµς, όπως επίσης 

και η αξιοποίηση κάθε µορφής έντυπης ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας της εταιρίας µε το ευρύ κοινό, µε χρήση 

κάθε  είδους  υλικού φορέα ήχου  ή /και  εικόνας  ,   η σύµπραξη της εταιρίας  σε ραδιοτηλεοπτικές  εκποµπές 

σχετικές µε το αντικείµενο ενδιαφέροντός της. 

ΙΖ)  Η υποστήριξη και η συµµετοχή σε κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις και η συνεργασία µε tour operators 

που θα αξιοποιούν τις ειδικές δυνατότητες των µεταφορικών µέσων της εταιρίας.

ΙΗ) Η ανάπτυξη πρωτοποριακών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στους τοµείς ενδιαφέροντος της εταιρίας και 

ειδικότερα  σε  merchandising των  σηµάτων  και  υπηρεσιών  της,  σε  franchising σε   sponsoring και  συναφή 

εγχειρήµατα ανάδειξης της κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας.

Μερισµατική πολιτική-∆ιάθεση 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 ∆εκεµβρίου 2010 παρατίθενται κατωτέρω

Ποσά σε €

Εταιρεία Σχέση συµµετοχής 

01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009
Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε. Μητρική 1.500,00            1.500,00           
Πόρτο Καρράς Α.Ε. Συγγενής 1.200,00            1.200,00           
Πόρτο Καρράς Μαρίνα Α.Ε. Συγγενής 1.800,00            1.800,00           
Σύνολο 4.500,00           4.500,00         

Αγορές-υπηρεσίες από συνδεµένες επιχειρήσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις:

Ποσά σε €

Εταιρεία Σχέση συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009
Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε. Μητρική 1.845,00                ---                      
Πόρτο Καρράς Α.Ε. Συγγενής 3.879,90                2.043,20                
Πόρτο Καρράς Α.Ε. (Επιταγές) Συγγενής 58.404,71              ---                      
Πόρτο Καρράς Μαρίνα  ΑΕ Συγγενής 3.729,60                1.864,80                
Πόρτο Καρράς Μαρίνα  ΑΕ (Επιταγές) Συγγενής 6.864,80                6.864,80                
Κτήµα  Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 627,60                   63,80                     
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπήτς  Α.Ε. Συγγενής ---                      38.404,71              
Πόρτο Καρράς Σιθωνία Μπήτς  Α.Ε. Συγγενής ---                      20.000,00              
Σύνολο 75.351,61             69.241,31             

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

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αµοιβές µελών ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών 700,00                1.500,00               

Απαιτήσεις από µέλη ∆.Σ. και ∆ιευθυντικά Στελέχη ---                   ---                    

Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και ∆ιευθυντικά Στελέχη 3.945,20              3.945,20               

Νέος Μαρµαράς 24 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
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Κων/νος Στέγγος

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΗΣ «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σχετικά µε τα θέµατα της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005

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

Μετόχων της Εταιρίας περιέχει πληροφορίες σχετικά µε τα θέµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του 

Νόµου 3371/2005.

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 175.000 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας € 0,40 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 70.000.

Όλες οι µετοχές είναι ονοµαστικές.

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 

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

Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρίας

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρίας  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.∆. 51/1992

Την 31/12/2010 οι κατωτέρω µέτοχοι κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωµάτων 

ψήφου της Εταιρίας: 

METOXOΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 41,54%
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΕΓΓΟΣ 58,46%
Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρίας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.

Συµφωνίες µετόχων της Εταιρίας

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρία 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  ∆.Σ.  και  τροποποίησης  καταστατικού  που 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/20

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας 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. 2190/20.

Αρµοδιότητα του ∆.Σ. ή ορισµένων µελών του για την έκδοση νέων µετοχών ή την αγορά ιδίων 

µετοχών της Εταιρίας σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.6.2006 εκχωρήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας η εξουσιοδότηση να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µέχρι το ποσό του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, χωρίς τροποποίηση καταστατικού.

Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης

∆εν υπάρχουν συµφωνίες  της Εταιρίας, οι οποίες  τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται  ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

Σηµαντικές συµφωνίες µε µέλη του ∆.Σ. ή το προσωπικό της Εταιρίας
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∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρίας 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.

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: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕ 41,54%, Κωνσταντίνος Στέγγος 58,46%.

Οι ανωτέρω κύριοι µέτοχοι δεν µετέβαλαν το ποσοστό συµµετοχής εντός της χρήσης του 2010. 

Πέραν των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα για 

τα οποία απαιτείται αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ).

Νέος Μαρµαράς 24 Μαρτίου 2011 

Ο Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κων/νος Στέγγος
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε  τις  συνηµµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  της  Εταιρείας  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ  ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αποτελούνται από την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων  και  ταµειακών  ροών  της  χρήσεως  που  έληξε  την  ηµεροµηνία  αυτή,  καθώς  και  την  περίληψη 
σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς,  όπως  αυτά  έχουν  υιοθετηθεί  από  την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε 
να καθίσταται  δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια,  που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό 
µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό 
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη 
ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά 
µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, 
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της 
εταιρείας.  Ο  έλεγχος  περιλαµβάνει  επίσης  την  αξιολόγηση  της  καταλληλότητας  των  λογιστικών  αρχών  και 
µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν  και  του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,  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 ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
την οικονοµική θέση της Εταιρείας, κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις 
ταµειακές  της  ροές  για  τη  χρήση  που  έληξε  την  ηµεροµηνία  αυτή,  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας 
στο γεγονός ότι επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι µικρότερα του ηµίσεως (½) του µετοχικού της 
κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και 
συνεπώς επιβάλλεται η εταιρεία να λάβει τα προσήκοντα µέτρα, ώστε να αρθούν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
του άρθρου αυτού.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 
2190/1920.Προς  τους  Μετόχους  της  Εταιρείας «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Επαµεινώνδας Α. Πέππας
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14451

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης

Ποσά σε € Σηµείωση 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 5.1 1.324,73                1.754,33                
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 ---                      ---                      
Σύνολο 1.324,73               1.754,33               

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Λοιπές απαιτήσεις 5.3 73.080,00              73.783,18              
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.4 32.458,72              38.765,56              
Σύνολο 105.538,72           112.548,74           

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.863,45           114.303,07           

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 5.5 70.000,00              70.000,00              
Αποτελέσµατα εις νέο 5.6 (49.315,47) (34.494,89) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 20.684,53             35.505,11             

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.7 80.918,18              70.864,68              
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 1.100,00                ---                      
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.8 4.160,74                7.933,28                
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 86.178,92             78.797,96             

Σύνολο υποχρεώσεων 86.178,92             78.797,96             

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 106.863,45           114.303,07           

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Ποσά σε € Σηµείωση
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009

Κύκλος εργασιών ---                    ---                     
Κόστος πωλήσεων ---                    ---                     
Μικτό κέρδος (ζηµία) ---                    ---                     
Έξοδα διοίκησης 5.9 (12.568,77) (16.798,62) 
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 5.10 (151,81) (4,86) 
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5.10 ---                    137,95                  
Ζηµία εκµετάλλευσης (12.720,58) (16.665,53) 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 5.11 (257,40) 
Ζηµίες προ φόρων (12.720,58) (16.922,93) 
Φόρος εισοδήµατος 5.12 (2.100,00) (78,00) 

Ζηµίες µετά από φόρους (14.820,58) (17.000,93) 

Ζηµίες ανά µετοχή (€ /µετοχή) 5.13 (0,08) (0,08) 

Ποσά σε €

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (12.720,58) (16.922,93)
Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά 

Αποτελέσµατα
0,00 257,40

Πλέον: Αποσβέσεις 0,00 429,60
Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, 

Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών 

Αποσβέσεων  

(12.720,58) (16.235,93)

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.
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 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2009 99.000,00       (66.788,96) 32.211,04         

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου (49.500,00) 49.500,00              ---                  

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.500,00         ---                      20.500,00           

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ---                (205,00) (205,00) 

Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ---                ---                      ---                  

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-31/12/2009 ---                (17.000,93) (17.000,93) 

Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά περιόδου (29.000,00) 32.294,07             3.294,07           

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2009 70.000,00       (34.494,89) 35.505,11         

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2010 70.000,00       (34.494,89) 35.505,11         

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2010
Μείωση µετοχικού κεφαλαίου ---                      ---                  

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ---                      ---                  

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ---                ---                  

Αναβαλλόµενη φορολογία εξόδων αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ---                ---                      ---                  

Καθαρά αποτελέσµατα περιόδου 01/01-31/12/2010 ---                (14.820,58) (14.820,58) 

Συνολικό αναγνωριζόµενο κέρδος/ζηµιά περιόδου ---                (14.820,58) (14.820,58) 

Υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2010 70.000,00       (49.315,47) 20.684,53         

Οι συνηµµένες Σηµειώσεις  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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 Kατάσταση Ταµειακών Ροών

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ζηµία χρήσης (προ φόρων) (12.720,58) (16.922,93) 
Προσαρµογές στη ζηµία για:
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 429,60                  429,60                  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων ---                    ---                     
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων 257,40                  
Σύνολο προσαρµογών στη ζηµία 429,60                 687,00                 
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων ---                    ---                     

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων 703,18                  8.445,92               
Αύξηση / (µείωση) υποχρεώσεων 6.280,96               6.001,18               
Σύνολο µεταβολών κεφαλαίου κίνησης 6.984,14              14.447,10            
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (5.306,84) (1.788,83) 
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος 1.000,00               
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.306,84) (1.788,83) 

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

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 20.500,00             
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου (205,00) 
Τόκοι πληρωθέντες (257,40) 

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
---                    20.037,60            

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
(6.306,84) 18.248,77            

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της χρήσης 38.765,56             20.516,79             

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της χρήσης 32.458,72           38.765,56            
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.    Γενικές πληροφορίες

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ Α.Ε.»  για την χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 24ης Μαρτίου 2011. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας δύναται, µε απόφασή 

του, να διορθώσει τις Οικονοµικές Καταστάσεις, µετά την δηµοσιοποίησή τους, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥ∆ΩΝ Α.Ε» περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου εταιριών «ΤΕΧΝΙΚΗ 

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

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ποσοστό 41,54%. 

Η  εταιρεία  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ  Α.Ε  µε 

διακριτικό τίτλο ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α.Ε., ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2002 µε έδρα το 

τουριστικό και ξενοδοχειακό συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στο ∆ήµο Σιθωνίας Χαλκιδικής και διάρκεια 50 χρόνια.

Σκοπός  της  εταιρείας  είναι  η  λειτουργία  αγγλόφωνης  σχολής  ανώτερης  τουριστικής  εκπαίδευσης  τριετούς 

φοίτησης, µε προγράµµατα σπουδών που απευθύνονται σε νέους, απόφοιτους λυκείου από την Ελλάδα και όλο 

τον κόσµο τα οποία θα παρέχουν πτυχία στους τοµείς Hospitality and Tourism Management, Celinary Hospitality 

Management.

Ήδη µετά την τροποποίηση του καταστατικού της και την διεύρυνση του σκοπού της η εταιρεία θα ασχοληθεί 

µε την κατασκευή,  διοίκηση διαχείριση,  λειτουργία  και  εκµετάλλευση αεροδροµίου υδάτινης  επιφάνειας της 

θαλάσσιας εν γένει περιοχής που βρίσκεται µπροστά στην ιδιοκτησία του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη 

Σιθωνία Χαλκιδικής και άλλες συναφείς δραστηριότητες που αναφέρθηκαν εκτενώς παραπάνω.

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την εταιρία έχουν ως εξής:

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κωνσταντίνος Στέγγος (Πρόεδρος ∆.Σ.)

Ζωή συζ. Κωνσταντίνου Στέγγου (Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.)

Βασίλειος Βασιλάκης (µέλος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος)

Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου (µη εκτελ. µέλος)

Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου (µη εκτελ. µέλος)

Μαρία Σβώλη του Γεωργίου (µέλος)

Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου (µέλος)

Χρήστος Ζήκος του Αχιλλέα (µέλος)

Κων/να Αλεξοπούλου του Παναγιώτη (µέλος)

Θεοδώρα Χηνοπούλου του Χρήστου (µέλος)

Νικήτας Τζιούβελης του Κωνσταντίνου (µέλος)

Συνεργαζόµενες Τράπεζες

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εποπτεύουσα αρχή

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Αριθµός φορολογικού µητρώου

999736253

Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιριών

51554/61/Β/02/12

Noµικοί Σύµβουλοι

∆αούτης Γεώργιος

Σταµούλης Γεώργιος

Eλεγκτές

Επαµεινώνδας Α. Πέππας 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14451

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125

2.  Αντικείµενο δραστηριότητας

Η  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ  ΚΑΙ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΠΟΥ∆ΩΝ  Α.Ε» 

δραστηριοποιείται  στο συγκρότηµα  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ το οποίο  είναι  από τα µεγάλα  τουριστικά  θέρετρα της 

Ευρώπης µε µεγάλη αναγνωρισιµότητα. 

Η νοµική µορφή της εταιρίας είναι Ανώνυµη Εταιρία και η έδρα της βρίσκεται στο Νέο Μαρµαρά Χαλκιδικής.
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Η εταιρία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στην τουριστική εκπαίδευση και στην κατασκευή, διοίκηση διαχείριση, 

λειτουργία και εκµετάλλευση αεροδροµίου υδάτινης επιφάνειας της θαλάσσιας. 

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

Ελλάδα. 

3.  Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών

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 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των 

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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 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. 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. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 

2010)

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009

Κατά το 2009  το  ∆ΣΛΠ προέβη  στην  έκδοση των  ετήσιων  Βελτιώσεις  στα  ∆ΠΧΑ  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 ∆ΣΛΠ στοχεύει  στο να πραγµατοποιούνται  απαραίτητες  αλλά µη 

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

αναθεωρήσεων. 

• Ετήσιες βελτιώσεις 2008

∆ΠΧΑ 5 Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες 

∆ραστηριότητες: ∆ιευκρινίζεται το γεγονός ότι όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού µίας θυγατρικής 

κατατάσσονται ως κατεχόµενα για πώληση, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, ακόµη και στην περίπτωση 

που η εταιρία, µετά από πώληση, εξακολουθεί να διατηρεί µη ελέγχουσα συµµετοχή στη θυγατρική.

• Τροποποίηση  στο  ∆ΠΧΑ  1  «∆ΠΧΑ  Πρώτη  Εφαρµογή»  -  Επιπρόσθετες  Εξαιρέσεις  για 

Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ 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. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τον λογιστικό χειρισµό των 

συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ εταιριών του ιδίου οµίλου και πως αυτές 
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αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 

τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Οµίλου. 

• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 

39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης 

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 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.

• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές 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.

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 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. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 18 

αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ 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 ∆ιερµηνεία 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 ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, 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.

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 

αντικατάστασης του ∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 
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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 ∆ΧΠΑ 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.

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες  Εξαιρέσεις από τη 

Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που Εφαρµόζουν 

τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

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

να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 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.

• ∆ΛΠ 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.

• Ε∆∆ΠΧΑ 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.

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών Τίτλων

Η ∆ιερµηνεία 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 ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.

• ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση Εκδόσεων 

∆ικαιωµάτων σε Μετοχές.

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 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.
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• ∆ΛΠ 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 ∆ΛΠ 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 

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 ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ 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 ∆ΠΧΑ. 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 ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες.

Η Τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση για την επανεφαρµογή των ∆ΠΧΑ 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.

• ∆ΠΧΑ  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 ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ 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 ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται απαραίτητες αλλά µη 

επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ 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 ∆ιερµηνείες νωρίτερα.

Με βάση την υπάρχουσα δοµή της Εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση 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   Οικονοµικές πληροφορίες 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   Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 

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 περιουσιακά στοιχεία

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  ∆ΛΠ  38  δεν  πληρούσαν  τα  κριτήρια  κεφαλαιοποίησης 

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

λογιστικές αρχές καταχωρήθηκαν στα ίδια κεφάλαια κατά την ηµεροµηνία µετάβασης.

4.4    Αποκτώµενο 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.

4.5    Έλεγχος µείωσης των ασώµατων - ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

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

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

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

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

ποσό µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και  της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγο µείωσης της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 

της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών) είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους.

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

αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από 
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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.

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   Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία

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  ∆ΛΠ  39,  µε  αναγνώριση  των  µεταβολών  στην  Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσης.

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

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

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

καταβάλλεται , και δεν συµπεριλαµβάνει έξοδα αγοράς που σχετίζονται µε την επένδυση.

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

που  διαπραγµατεύονται  σε  µια  ενεργό  αγορά,  η  πραγµατική  αξία  προσδιορίζεται  µε  βάση  τις  δηλωµένες 

τρέχουσες αγοραίες τιµές στο Χρηµατιστήριο κατά το κλείσιµο της αγοράς την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

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

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

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

ii) ∆άνεια και απαιτήσεις

Περιλαµβάνουν  µη  παράγωγα  χρηµατοοικονοµικά  στοιχεία  ενεργητικού  µε  σταθερές  ή  προσδιορισµένες 

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

δεν περιλαµβάνονται  

���� απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

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

κράτος, 

���� 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.

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010)
 19



4.8  Εµπορικές απαιτήσεις

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

αξία της συναλλαγής.

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

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

τους συµβατικούς όρους, διενεργείται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης που προκύπτουν 

αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα αποτελέσµατα.

4.9  Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά Ισοδύναµα

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.

4.10  Μετοχικό κεφάλαιο

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.

4.11  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.

4.12 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.
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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. 

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.  

4.13    Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (παροχές λήξης της εργασιακής 

σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Η εταιρία δεν έχει επίσηµα 

ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραµµα παροχών προς του εργαζοµένους της. Το µόνο πρόγραµµα που 

ισχύει  και  έχει  ενεργοποιηθεί  στο  παρελθόν  είναι  η  συµβατική  υποχρέωση  (  µε  βάση  την  ισχύουσα  νοµοθεσία 

Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει  πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί 

απαραίτητα βάση αναλογιστικής µελέτης. 

4.14 Προβλέψεις 

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.

4.15     Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία ετοίµων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

- 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.

-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται  βάσει  χρονικής  αναλογίας  και  µε την χρήση του 

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

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

αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) 

αξίας.

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

Έξοδα:  Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται 

για  λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο  αποτελέσµατα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα 

έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

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:
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4.16 Κρατικές επιχορηγήσεις

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

τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της 

επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη 

αξία  και  αναγνωρίζονται  µε  τρόπο  συστηµατικό  στα  έσοδα,  µε  βάση  την  αρχή  του  συσχετισµού  των 

επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

4.17 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.

4.18 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.

4.19 Κόστος δανεισµού

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

Benchmarking του ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού».

5. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων
Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα

Οι λειτουργικές επιχειρήσεις του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ είναι οργανωµένες και διοικούνται ανάλογα µε 

τη φύση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν, και κάθε τοµέας αντιπροσωπεύει µια στρατηγική 

επιχειρηµατική  µονάδα  που  παρέχει  διαφορετικά  προϊόντα  και  εξυπηρετεί  διαφορετικές  αγορές.  Η  εταιρία 

δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηµατικούς τοµείς:

α) Παροχή υπηρεσιών τουριστικής εκπαίδευσης

β) Εκµετάλλευση αεροδροµίων υδάτινης επιφάνειας της θάλασσας

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010)
 22



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

Ελλάδα. 

5.1   Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε €
Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Σύνολο

Κόστος κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2009        5.500,91      5.500,91 

µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (2.869,19) (2.869,19) 

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009       2.631,72    2.631,72 

Αγορές               ---               ---   
Αποσβέσεις χρήσης (429,60) (429,60) 

Κόστος κτήσης την 31 ∆εκεµβρίου 2009        5.500,91      5.500,91 

µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (3.746,58) (3.746,58) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009       1.754,33    1.754,33 

Αγορές               ---               ---   
Αποσβέσεις χρήσης (429,60) (429,60) 

Κόστος κτήσης την 31 ∆εκεµβρίου 2010        5.500,91      5.500,91 

µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (4.176,18) (4.176,18) 

Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010       1.324,73    1.324,73 

5.2 Άϋλα στοιχεία ενεργητικού

Τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού της εταιρείας αφορούν σε λογισµικά προγράµµατα και αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €
Άδειες χρήσης 

λογισµικού 

(Software)
Κόστος κτήσης την 1 Ιανουαρίου 2009                 4.423,82 
µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (4.423,82) 
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2009                         ---   

Αγορές                        ---   
Αποσβέσεις χρήσης                        ---   
Κόστος κτήσης την 31 ∆εκεµβρίου 2009                 4.423,82 
µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (4.423,82) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009                         ---   

Αγορές                        ---   
Αποσβέσεις χρήσης                        ---   
Κόστος κτήσης την 31 ∆εκεµβρίου 2010                 4.423,82 
µείον: Σωρευµένες αποσβέσεις (4.423,82) 
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010                         ---   

5.3 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Επιστρεπτέος ΦΠΑ 6.338,41             5.297,42             

Χρεώστες διάφοροι 1.813,60             ---                   

Λογαριασµοί διαχείρισης προκ/λών και πιστώσεων 64.927,99            68.485,76            

Σύνολο 73.080,00          73.783,18          

Ο αναµενόµενος χρόνος είσπραξης αναλύεται ως εξής :
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Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης
Λιγότερο από 3 µήνες 1.178,80 0,00 
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 6.338,41 1.131,47 
Μεταξύ  6 µηνών και 1 έτους 65.562,79 72.651,71 
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00 
Σύνολο 73.080,00 73.783,18 

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

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 32.160,32            17.967,16            

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 298,40                 20.798,40            

Σύνολο 32.458,72           38.765,56           

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς.

5.5 Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 175.000 κοινές πλήρως εξοφληµένες µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας € 0,40 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε € 70.000,00

Σχετικά µε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 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 εταιρίας λόγω µη ύπαρξης κερδών.    

5.7     Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

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

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις 10.082,10              3.971,80               

Προµηθευτές 5.566,57                1.623,37               

Επιταγές πληρωτέες σε συνδεµένες επιχειρήσεις 65.269,51              65.269,51              

Σύνολο 80.918,18            70.864,68            

Ο αναµενόµενος χρόνος πληρωµής αναλύεται ως εξής :
Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναµενόµενος χρόνος πληρωµής
Λιγότερο από 3 µήνες 5.073,60 3.971,80 
Μεταξύ 3 και 6 µηνών
Μεταξύ  6 µηνών και 1 έτους 75.844,58 66.892,88 
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο 80.918,18 70.864,68 

5.8 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                354,44                

Πιστωτές διάφοροι 43,14                  3.633,64             

Αµοιβές µελών ∆Σ πληρωτέες 3.945,20             3.945,20             

Σύνολο 4.160,74            7.933,28            

Ο αναµενόµενος χρόνος πληρωµής αναλύεται ως εξής : 
Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009
Αναµενόµενος χρόνος πληρωµής
Λιγότερο από 3 µήνες 279,34 1.605,14
Μεταξύ 3 και 6 µηνών 0,00 588,50
Μεταξύ  6 µηνών και 1 έτους 3.881,40 5.739,64
Μεγαλύτερη του 1 έτους 0,00 0,00
Σύνολο 4.160,74 7.933,28
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5.9 Ανάλυση ανά είδος εξόδων 

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 3.960,00             5.414,44             
Παροχές τρίτων 5.604,20             6.572,50             
Φόροι και τέλη 652,67                673,17                
∆ιάφορα έξοδα 1.922,30             3.708,91             
Αποσβέσεις 429,60                429,60                
Σύνολο 12.568,77          16.798,62          

5.10 Λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης

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

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009
Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης
Λοιπά έσοδα 137,95             
Σύνολο λοιπών εσόδων ---               137,95            

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης
Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις ---                (4,86) 
Λοιπά έξοδα (151,81) ---                
Σύνολο λοιπών εξόδων (151,81) (4,86) 

5.11 Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και έξοδα 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 (257,40) 
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων ---                   (257,40) 

5.12 Φορολογία εισοδήµατος

Η ανάλυση του φόρου εισοδήµατος της χρήσης έχει ως εξής

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009
Φόρος εισοδήµατος χρήσης ---                      ---                      

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ---                      78,00                     

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 2.100,00                ---                      

Σύνολο 2.100,00               78,00                    

∆εν  υπήρχε  δαπάνη  για  φόρο  εισοδήµατος  των  χρήσεων  που  έληξαν  στις  31  ∆εκεµβρίου  2010  και  2009 

αντίστοιχα, λόγω ζηµιών.

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.

5.13 Ζηµίες ανά µετοχή

Οι ζηµίες ανά µετοχή (εκφρασµένες σε λεπτά ανά µετοχή) έχουν ως εξής:

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010)
 25



Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009
Ζηµία προ φόρων (12.720,58) (16.922,93) 
Φόροι (2.100,00) (78,00) 
Ζηµία µετά από φόρους (1) (14.820,58) (17.000,93) 

 

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία (2) 175.000               211.151                

Ζηµία ανά µετοχή (λεπτά /µετοχή) (1)/(2) (8) (8) 

5.14 Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη

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

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

ακολούθως:

Ποσά σε €

Εταιρεία Σχέση συµµετοχής 

01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009
Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε. Μητρική 1.500,00            1.500,00           
Πόρτο Καρράς Α.Ε. Συγγενής 1.200,00            1.200,00           
Πόρτο Καρράς Μαρίνα Α.Ε. Συγγενής 1.800,00            1.800,00           
Σύνολο 4.500,00           4.500,00         

Ποσά σε €

Εταιρεία Σχέση συµµετοχής 

01/01 - 

31/12/2010

01/01 - 

31/12/2009

---                  ---                
Σύνολο ---                 ---                

Πωλήσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις

Αγορές-υπηρεσίες από συνδεµένες επιχειρήσεις

Υποχρεώσεις προς συνδεµένες επιχειρήσεις:

Ποσά σε €

Εταιρεία Σχέση συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009
Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε. Μητρική 1.845,00                ---                      
Πόρτο Καρράς Α.Ε. Συγγενής 3.879,90                2.043,20                
Πόρτο Καρράς Α.Ε. (Επιταγές) Συγγενής 58.404,71              ---                      
Πόρτο Καρράς Μαρίνα  ΑΕ Συγγενής 3.729,60                1.864,80                
Πόρτο Καρράς Μαρίνα  ΑΕ (Επιταγές) Συγγενής 6.864,80                6.864,80                
Κτήµα  Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 627,60                   63,80                     
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπήτς  Α.Ε. Συγγενής ---                      38.404,71              
Πόρτο Καρράς Σιθωνία Μπήτς  Α.Ε. Συγγενής ---                      20.000,00              
Σύνολο 75.351,61             69.241,31             

Συναλλαγές µε βασικά διοικητικά στελέχη

Ποσά σε € 31/12/2010 31/12/2009

Αµοιβές µελών ∆.Σ. και ∆ιευθυντικών Στελεχών 700,00                1.500,00               

Απαιτήσεις από µέλη ∆.Σ. και ∆ιευθυντικά Στελέχη ---                   ---                    

Υποχρεώσεις προς µέλη ∆.Σ. και ∆ιευθυντικά Στελέχη 3.945,20              3.945,20               

6.   ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

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.
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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:
2010 2009

Κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
Ταµιακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 32.458,72 38.765,56

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 73.080,00 73.783,18

Σύνολο 105.538,72 112.548,74

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. 

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 ∆εκεµβρίου 2010 για την εταιρεία αναλύεται ως 

εξής:

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

Τραπεζικός ∆ανεισµός
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές Υποχρεώσεις 5.073,60 75.844,58

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 279,34 3.881,40

Σύνολο 5.352,94 79.725,98 0,00 0,00

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2010

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την 31η ∆εκεµβρίου 2010 είχε ως εξής:

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

Τραπεζικός ∆ανεισµός

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων

Εµπορικές Υποχρεώσεις 3.971,80 66.892,88

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.193,64 5.739,64

Σύνολο 6.165,44 72.632,52 0,00 0,00

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2009

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

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 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΊΕΣ ∆ΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ 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. 
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Η Εταιρεία δεν παρακολουθεί τον δείκτη αυτό διότι δεν έχει συνάψει κανένα δάνειο

8.   ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ

8.1  Ενδεχόµενες απαιτήσεις - υποχρεώσεις

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

ενεργητικού έναντι δανεισµού.

8.2  ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις – Η εταιρία σαν µισθωτής

Μεταξύ της εταιρίας και της ιδιοκτήτριας του συγκροτήµατος Πόρτο Καρράς ( ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ) όπου είναι 

εγκατεστηµένη  η επιχειρηµατική δραστηριότητα, υπάρχει ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης,από 1/8/2006 για 

τον  χώρο  «κρηπίδωµα  καµένου  κάβου»(αποθήκη  και  υπόστεγο)  καλυπτόµενης  επιφάνειας  κτισµάτων  123 

τ.µ.και την θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται έµπροσθεν της διηρηµένης ιδιοκτησίας Στη-Μόλος προς το σκοπό 

της χρησιµοποιήσεως αυτών από την εταιρεία για την λειτουργία αεροδροµίου επι υδάτινης επιφάνειας το οποίο 

έχει διάρκεια 20 έτη αντί του ποσού των 100 τον µήνα € .

 Μεταξύ της εταιρίας και της µισθώτριας του ακινήτου (ΜΑΡΙΝΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ) εντος του συγκροτήµατος 

Πόρτο Καρράς όπου είναι εγκατεστηµένη  η επιχειρηµατική δραστηριότητα , υπάρχει  ιδιωτικό συµφωνητικό 

υποµίσθωσης,από 17/11/2006 της πλωτής προβλήτας Ν.10 της Μαρίνας το οποίο έχει διάρκεια 20 έτη αντί του 

ποσού των 150 € για κάθε µισθωτικό µήνα 

8.3 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Η Εταιρεία κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε 

σε κλείσιµο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009.Εποµένως είναι ανέλεγκτη µόνο η κλειόµενη 

χρήση 2010. 

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  εταιρεία,  στα  οποία  επιβάλλεται  αναφορά  από  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα (∆ΛΠ).
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9.  Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2010 –31.12.2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 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  Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ 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 του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.     

Αρµόδια Υπηρεσία- Περιφέρεια:                          Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
∆ιεύθυνση διαδικτύου:  www.techol.gr
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:

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

Ζωή συζ. Κων/νου Στέγγου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, µέλος Λειτουργικές δραστηριότητες

Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (12.721) (16.923)

Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, µέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, µέλος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος. Αποσβέσεις 430 430

Θεοδώρα Χηνοπούλου του Χρήστου, µέλος Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 0 257

Χρήστος Ζήκος του Αχιλλέα, µέλος Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 

Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, µέλος ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, µέλος Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 703 8.446

Νικήτας Τζιούβελης του Κωνσταντίνου, µέλος (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 6.281 6.001

Μείον:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων:

24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 0 (257)

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ Α. ΠΕΠΠΑΣ (ΑΜ ΣΟΕΛ 14451) Καταβεβληµένοι φόροι (1.000) 0

Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΑΜ ΣΟΕΛ 125) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (6.307) (2.046)

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη - θέµα έµφασης Επενδυτικές δραστηριότητες  

Αγορές ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων 0 0

Τόκοι εισπραχθέντες 0 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0 0

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 20.295

  Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 20.295

31/12/2010 31/12/2009 Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                             χρήσης (α)+(β)+(γ) (6.307) 18.249

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 38.766 20.517

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 1.325 1.754 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 32.459 38.765

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0 0

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 105.539 112.549

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 106.863 114.303

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 70.000 70.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (49.315) (34.495) Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις Η εταιρεία έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρίας (α) 20.685 35.505

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 86.179 78.798 Β) Ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε η οποία κατέχει 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 86.179 78.798 µετοχές σε ποσοστό 41,54% µε την  µέθοδο της ολικής 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 106.863 114.303 ενοποίησης 

Γ) Απασχολούµενο προσωπικό ∆εν απασχολεί µόνιµο προσωπικό

∆) Ενδοεταιρικές συναλλαγές Αγορές-Υπηρεσίες 4,5 χιλ.ευρώ
Απαιτήσεις δεν υπάρχουν

Υποχρεώσεις 75,4 χιλ.ευρώ

Συναλλαγες & αµοιβές διευθυντικών στελεχών

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 & µελών διοίκησης 0,7 χιλ. ευρώ

Κύκλος εργασιών 0 0 Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη

Μικτά κέρδη (ζηµιές) 0 0 & µελών διοίκησης 3,94 χιλ. ευρώ
Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

(12.721) (16.666) Ε) Θέµα έµφασης Το θέµα έµφασης στην έκθεση του Ορκωτού Λογιστή σχετίζεται

Κέρδη (ζηµιές) προ φόρων (12.721) (16.923) µε την εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 47 του Κ.Ν. 2190/1920

Κέρδη (ζηµιές) µετά από φόρους (14.821) (17.001) και συγκεκριµένα στο γεγονός ότι  τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €) 0 0 είναι µικρότερα του 50% του µετοχικού της κεφαλαίου

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή –(σε €) 0,0000 0,0000

(12.291) (16.236)

31.12.2010 31.12.2009

35.505 32.211

14.821 17.001

Αύξηση (µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφαλαίου 0 20.500

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (205)

20.685 35.505

0

               Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

               ΚΩΝ/ΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

               Α.∆.Τ.ΑΒ 342434      Α.∆.Τ. Σ 576787 

      ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(Ποσά εκφρασµένα σε  €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥ∆ΕΣ Α.Ε.

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

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε 51554/61/Β/02/12

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2010 
και 01.01.2009 αντίστοιχα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε  €)

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

Σύνολο  ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 
και 31.12.2009 αντίστοιχα)

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΙΚΙ∆ΙΚΗΣ   24   ΜΑΡΤΙΟΥ   2011

Α.∆.Τ AB 342754

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ

Α.∆.Τ. ΑΒ 342753

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
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Άλιµος, 24 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κωνσταντίνος Στέγγος

Α.∆.Τ. ΑΒ 342754

Βασίλειος Βασιλάκης

Α.∆.Τ. ΑΒ 889878

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου

Α.∆.Τ. ΑΒ 342434

                 Στυλιανή  Παπαδοπούλου 

Α.∆.Τ. Σ 576787

Αρ. Αδείας Α’ Τάξεως: 29518
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