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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2010

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Με την παρούσα δηλώνουµε ότι εξ' όσων γνωρίζουµε:

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε από την 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 

2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή 

τα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  του  παθητικού,  την  καθαρή  θέση  και  τα  αποτελέσµατα  χρήσεως  της 

Εταιρείας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του Ν.3556/2007.

Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη 

θέση της Εταιρείας συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζουν.

Άλιµος, 28 Μαρτίου 2011

Οι βεβαιούντες

Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Η Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου

Το Μέλος του ∆.Σ. & Οικονοµική 

∆ιευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ ΖΩΗ Γ. ΣΤΕΓΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣTΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010) Σελίδα 4



ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑNΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση επί των Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που 
αποτελούνται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 ∆εκεµβρίου 2010, την κατάσταση συνολικών 
εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 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  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  Α.Ε.  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.

Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων
Επαληθεύσαµε  τη  συµφωνία  και  την  αντιστοίχηση  του  περιεχοµένου  της  Έκθεσης  ∆ιαχείρισης  του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα 
άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791
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ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ανασκόπηση Σηµαντικών Γεγονότων

Σε συνέχεια της από 30/06/2009 σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Εταιρείας,  µε  την  οποία  εξουσιοδοτήθηκε  το  ∆.Σ.  να  προχωρήσει  στην  διαδικασία  πραγµατοποίησης 

τεχνικοοικονοµικών  µελετών  καθώς  και  στην  διερεύνηση  των  εναλλακτικών  νοµικών  δυνατοτήτων  που 

παρέχουν οι κείµενες διατάξεις για την εξεύρεση του ιδανικότερου σχεδίου για τυχόν µετασχηµατισµούς της 

Εταιρείας και άλλων εταιρειών του οµίλου στον οποίο συµµετέχει, µε σκοπό τόσο την επίτευξη µεγαλύτερης 

ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων και τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, όσο και την εξοικονόµηση πόρων και 

τον περιορισµό των πάσης φύσεως δαπανών, το ∆.Σ. της Εταιρείας καθώς και τα ∆Σ των απορροφούµενων 

εταιρειών στις 22/12/2009 αποφάσισαν την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση από την 

Εταιρεία µας των εταιρειών του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ, «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ 

Α.Ε.»,  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΣΙΘΩΝΙΑ  ΜΠΗΤΣ  ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  και  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΒΙΛΛΑΤΖ  ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», 

σύµφωνα µε τις  διατάξεις  του Κ.Ν.2190/1920 και  Ν.2166/1993,  όπως ισχύουν και  τον ορισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου  2009  ως  ηµεροµηνίας  κατάρτισης  των  προβλεπόµενων  Ισολογισµών  Μετασχηµατισµού  των 

συγχωνευόµενων Εταιρειών.

Ακολούθως τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εµπλεκοµένων Ανωνύµων εταιρειών, στις συνεδριάσεις τους της 

30ης Ιουνίου 2010, απεφάσισαν και ενέκριναν το – από κοινού – συνταχθέν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης 

(Σ.Σ.Σ.)  µε  απορρόφηση,  Σχέδιο  το  οποίο  υπεγράφη  την  30η  Ιουνίου  2010  από  τους  ορισθέντες 

εκπροσώπους κάθε εταιρείας.

 Στη συνέχεια  οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των εµπλεκοµένων εταιρειών µε οµόφωνες αποφάσεις των 

εκπροσωπούµενων µετοχικών κεφαλαίων στις 8/9/2010, ενέκριναν την συγχώνευση µε απορρόφηση από 

την εταιρεία µας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» των εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», 

«ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΜΕΛΙΤΩΝ  ΜΠΗΤΣ  Α.Ε.»  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΒΙΛΛΑΤΖ  ΚΛΑΜΠ  Α.Ε.»  και  τον  ορισµό 

εκπροσώπων τους για την υπογραφή της προβλεπόµενης Συµβολαιογραφικής Πράξης Συγχώνευσης.

Η Συµβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης, υπεγράφη από τους ειδικά εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους στις 

23/12/2010

Τέλος µε τις από 30/12/2010 και 31/12/2010 αποφάσεις της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο και της οικείας 

Νοµαρχίας αντίστοιχα, ενεκρίθη η ως άνω συγχώνευση µε απορρόφηση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30/06/2010 χορήγησε άδεια προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίζει 

επί πωλήσεων τµηµάτων ακινήτων ιδιοκτησίας της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία  την χρονιά που έληξε την 31/12/2010, αντιµετώπισε, όπως ήταν αναµενόµενο, προβλήµατα και 

δυσκολίες, κυρίως λόγω της απρόσµενης, απρόβλεπτης, ολοένα αυξανόµενης και εντεινόµενης παγκοσµίως 

χρηµατοοικονοµικής κρίσης.

Ο  σηµαντικός  περιορισµός  της  οικονοµικής  ανάπτυξης  µε  τις  µεγαλύτερες  οικονοµίες  να  εισέρχονται  σε 

περίοδο ύφεσης, η επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών και ο σηµαντικότατος περιορισµός της διακίνησης 

κεφαλαίων, άρχισαν να γίνονται πιο αισθητά από το 2009, επηρεάζοντας πολλούς τοµείς, µεταξύ των οποίων 

τον  τουριστικό, στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Μέσα στο 2010 οι επιπτώσεις από την, παγκόσµιας εµβέλειας, χρηµατοπιστωτική κρίση είχαν µεγάλες και 

σηµαντικότατες αρνητικές  διαστάσεις  για την ελληνική οικονοµία,  ώστε οι συνθήκες  του επιχειρηµατικού 

γίγνεσθαι στη χώρα να έχουν επιβραδυνθεί σηµαντικά. 

Σ’ αυτό το οικονοµικό περιβάλλον και µε τέτοια δεδοµένα, η εταιρεία έκανε προσπάθειες να διατηρήσει την 

θέση της µε την χαµηλότερη  δυνατή επίπτωση στα οικονοµικά της µεγέθη και  την χαµηλότερη δυνατή 

συρρίκνωση, είτε των εσόδων της, είτε των κερδών της, είτε του στελεχιακού δυναµικού της, µε ταυτόχρονη 

υλοποίηση µέτρων και δράσεων για  εξορθολογισµό του κόστους σε όλα τα επίπεδα.

Αναλυτικότερα:

Η εταιρεία, ιδιοκτήτρια του οµώνυµου συγκροτήµατος στην Σιθωνία Χαλκιδικής µετά την συγχώνευση δια 

απορροφήσεως των εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ 

ΜΠΗΤΣ  Α.Ε.»  και  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΒΙΛΛΑΤΖ  ΚΛΑΜΠ  Α.Ε.»  η  οποία  ξεκίνησε  στις  31.12.2009  και 

ολοκληρώθηκε  στις  31.12.2010 λειτουργεί  τα δύο ξενοδοχεία  ΜΕΛΙΤΩΝ και  ΣΙΘΩΝΙΑ,  εντός του οποίου 

λειτουργεί επίσης και το Καζίνο ,καθόσον το τρίτο ξενοδοχείο ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ τελεί υπό ανακαίνιση, οι δε 
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υπόλοιπες  δραστηριότητες  (Ξενώνας   ΓΑΛΗΝΗ,  Μαρίνα,  Γκολφ,  οινοποιείο  κλπ)  λειτουργούν  από  τις 

µισθώτριες εταιρείες που αναπτύσσονται στο συγκρότηµα. 

Με την υπ’ αριθµ.  51324/ΥΠΕ/4/00476/Ε/Ν.3299/2004/13.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας και 

Οικονοµικών ενεκρίθη  το από τον Ιούλιο  του 2006 υποβληθέν επενδυτικό  σχέδιο  της εταιρείας για τον 

εκσυγχρονισµό και  την αναβάθµιση  κατηγορίας  από 3 σε 5 αστέρια  του Ξενοδοχείου VILLAGE INN.   Η 

συνολική  εγκεκριµένη  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται   σε  €  4,29  εκατ.  και  η   συνολική  εγκεκριµένη 

επιχορήγηση του δηµοσίου σε ύψος € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου. 

Έως το τέλος της χρήσης 2010 είχε εκτελεσθεί  άνω του  70% των παραπάνω προβλεπόµενων εργασιών 

ανακαίνισης και αναβάθµισης του ξενοδοχείου , έγινε ο σχετικός έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών 

αυτών από το αρµόδιο  όργανο Κ.Ο.Ε.  του Υπουργείου και  εγκρίθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση – στο 

εκτελεσθέν και πιστοποιηθέν τµήµα - ποσού € 857.000, η οποία και εισπράχθηκε .

Επιπρόσθετα στις 8.1.2008 υπεβλήθη στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών νέο επενδυτικό σχέδιο για 

την Β’ φάση του εκσυγχρονισµού και της αναβάθµισης του ξενοδοχείου VILLAGE INN. Ο Προϋπολογισµός 

του επενδυτικού αυτού σχεδίου ανέρχεται σε € 6,24 εκατ. και η δικαιούµενη επιχορήγηση υπολογίζεται σε € 

1,84 εκατ. ήτοι ποσοστό 29,46% του προϋπολογισµού.  Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε από την 

αρµόδια Γνωµοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου και αναµένεται η σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση.

Έως το τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 

επένδυσης για την ανακαίνιση µε αναβάθµιση από 4* σε 5* του Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ από το Κεντρικό 

Όργανο  Ελέγχου  του  Υπουργείου  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  το  οποίο  είχε  υπαχθεί  στις  διατάξεις  του 

αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 µε την υπ’ αριθµ. 47334/ΥΠΕ/4/00435/Ε/Ν.3299/2004/31.12.2006 απόφαση 

του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η συνολική τελική δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το 

αρµόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε € 18,64 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε € 7,46 

εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου η οποία και εισπράχθηκε. Η εταιρεία έχει 

υποβάλει αίτηση θεραπείας στον αρµόδιο Υπουργό  σχετικά µε την τελική δαπάνη της επένδυσης η οποία 

ενώ ανήλθε σε € 25,93 εκατ. µειώθηκε αδικαιολόγητα  από την υπηρεσία κατά € 7,29 εκατ. που αντιστοιχεί 

σε µείωση της δικαιούµενης επιχορήγησης κατά € 2,92 εκατ.

Έως το τέλος της χρήσης 2009 πραγµατοποιήθηκε ο έλεγχος και πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του έργου για 

την ίδρυση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA και τη δηµιουργία νέων χρήσεων των κοινόχρηστων χώρων του 

ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ ,το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόµου 3299/2004 µε την υπ’ 

αριθµ.  28620/ΥΠΕ/4/1056/Ε/Ν.   3299/2004/30.06.2007  ,   από  το  αρµόδιο   Κεντρικό  Όργανο 

Ελέγχου(Κ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει εισπραχθεί ποσό € 855 χιλ και αναµένεται 

η  είσπραξη  του  υπολοίπου  αναλογούντος  τµήµατος  της  δικαιούµενης  επιχορήγησης.  Η  συνολική  τελική 

δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το αρµόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε € 6,40 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη 

επιχορήγηση του δηµοσίου σε € 1,92 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου. 

Σχετικά µε το επενδυτικό σχέδιο που αφορά στη δηµιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας  στο ξενοδοχείο 

«Μελίτων Μπήτς», που ευρίσκεται  στο συγκρότηµα «Πόρτο Καρράς» στη  Σιθωνία  Χαλκιδικής  το   οποίο 

υποβλήθηκε από την απορροφηθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ» και εγκρίθηκε από το 

Υπουργείο  Οικονοµίας  και  Οικονοµικών  µε  εγκεκριµένη  δαπάνη  του  έργου  ποσού   €  7,12  εκατ.   και 

δικαιούµενη επιχορήγηση  ποσού  € 2,49 εκατ., ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής εγκεκριµένης δαπάνης έχει 

υποβληθεί αίτηση θεραπείας για υπολειπόµενο ποσό 0,32 εκατ. ευρώ καθόσον εισπράχθηκε ποσό ύψους 2,17 

εκατ. αντί του δικαιούµενου ποσού € 2,49 εκατ. 

Με  την  υπ’  αριθ.  7527-19-8-2008  απόφαση  του  Γενικού  Γραµατέα  ΕΟΤ  εγκρίθηκε  η  υπαγωγή  του 

ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ 5* σε καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης.

Η  υπαγωγή  σε  καθεστώς  χρονοµεριστικής  µίσθωσης  αφορά  255  δωµάτια  551  κλινών  σε  σύνολο  485 

δωµατίων, 1135 κλινών, ήτοι ποσοστό 48,55% επί της συνολικής δυναµικότητας του εν λόγω ξενοδοχείου.

Οι  συµβάσεις  χρονοµεριστικών  µισθώσεων  καταρτίζονται  µε  συµβολαιογραφική  πράξη.  Ήδη  µέχρι 

31/12/2008 υπογράφηκε η πρώτη σύµβαση χρονοµεριστικής σύµβασης. 

Στις 23.02.2007 µε αριθµό κατάθεσης 379/23.02.2007 κατετέθη ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών 

αίτηση ακύρωσης κατά της υπ’ αριθµ. 400/5.10.2006 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
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Κεφαλαιαγοράς,  µε  την  οποία  αποφασίσθηκε  η  διαγραφή  των  µετοχών  της  συγχωνευθείσας  εταιρείας 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ» από το Χ.Α.

Επιπλέον για το 2010 υλοποιήθηκαν σε σηµαντικό βαθµό τα συµβόλαια µε tour operators του εξωτερικού µε 

χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Ρωσία - Ουκρανία - Λευκορωσία - Λιθουανία - Εσθονία-Λετονία), του 

Ηνωµένου Βασιλείου, καθώς και χωρών της Κεντρικής Ευρώπης (Γερµανία - Ελβετία - Αυστρία) όπως επίσης 

και µε το Ισραήλ. Παράλληλα υλοποιήθηκαν συµβόλαια µε tour operators στο πλαίσιο allotment στην ίδια 

περίπου κλίµακα. Λαµβάνοντας υπόψη και τις συνέργιες, οι οποίες προέκυψαν από τις συµβατικού χαρακτήρα 

αγορές (Ελληνική - Βαλκανική - Συνεδριακή) στις οποίες η εταιρεία µας έχει σοβαρή διείσδυση τα τελευταία 

πέντε  χρόνια,  διαµορφώθηκε  ένα  ολοκληρωµένο  πολυσυλλεκτικού  χαρακτήρα  πλαίσιο  αγοραστικής 

πλατφόρµας, το οποίο και διατήρησε την δυναµική των πωλήσεων. Επιπρόσθετα, για τρίτη συνεχή χρονιά 

εκτελέστηκε συµβόλαιο µε τον µεγαλύτερο και σηµαντικότερο, παγκόσµια, tour operator, TUI GROUP, καθώς 

και  µε  τις  εταιρείες  MOYZENIDIS  KAI  AMBOTIS,  γεγονός  που  πρόσθεσε  περαιτέρω  δυναµική  στην 

προσέλκυση πελατών από όλη την Ευρώπη.

Οικονοµική Ανασκόπηση - Ανάλυση

Η πορεία της Εταιρείας αποτυπώνονται  εύλογα στις οικονοµικές καταστάσεις  του 2010 καθώς τα βασικά 

οικονοµικά  µεγέθη  (για  λόγους  συγκριτικούς   τα  οικονοµικά  µεγέθη  της  προηγούµενης  χρήσης  2009 

αναµορφώθηκαν  λόγω  της  συγχώνευσης  δια  απορροφήσεως  των  εταιρειών  «ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΣΙΘΩΝΙΑ 

ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»,  «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και  «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ 

Α.Ε.» από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» η οποία ολοκληρώθηκε στις 31/12/2010 )  διαµορφώθηκαν 

ως εξής:

1. Ο κύκλος  εργασιών το 2010  ανήλθε  στο ποσό των € 22,88 εκατ.  έναντι  των  € 31,03  εκατ.  της 

προηγούµενης χρήσης .

2. Τα  µικτά  κέρδη  της  χρήσης  ανήλθαν  στο  ποσό  των  €  3,55  εκατ.  έναντι  των  €  3,62  εκατ.  της 

προηγούµενης χρήσης. 

3. Τα  λειτουργικά  αποτελέσµατα  της  Εταιρείας  (προ  φόρων,  χρηµατοδοτικών,  επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο ποσό των € (0,78) εκατ. έναντι € 3,18 εκατ. το 2009.

4. Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαµορφώθηκαν στο ποσό των € 0,02 εκατ. από € (6,43) εκατ. το 

2009. 

5. Η ζηµία µετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 2,08 εκατ. έναντι επίσης ζηµιάς των € 

6,97 εκατ. το 2009.

Παρατίθενται πίνακες µε σχετικούς αριθµοδείκτες:

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 31/12/2010 31/12/2009

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, 
χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων/Σύνολο εσόδων
-3,42 % 10,26 %

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων 
χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων/Ίδια κεφάλαια
-0,21 % 0,84 %

Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων/Σύνολο εσόδων -9,08 % -22,45 %

Καθαρά αποτελέσµατα µετά φόρων/Ίδια κεφάλαια -0,55 % -1,84 %

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2010 31/12/2009

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο υποχρεώσεων 291,87 % 313,05 %
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∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο υποχρεώσεων/Σύνολο παθητικού 25,52 % 24,21 %

Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο παθητικού 74,48 % 75,79 %

Πάγιο Ενεργητικό /Σύνολο Ενεργητικού 92,79 % 93,22 %

Ίδια Κεφάλαια/Πάγιο Ενεργητικό 80,27 % 81,30%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

124,46 % 152,89 %

Το απασχολούµενο προσωπικό την 31/12/2010 ανήλθε σε 402 άτοµα, την 31/12/2009 ανήλθε σε 306 άτοµα.

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

χρήσεως 2010.

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα χρήση ήταν:

1) Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Εταιρείας της 17/01/2011, απεφασίσθη η αναπροσαρµογή 

στην τρέχουσα εύλογη αξία των ακινήτων του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Σιθωνία Χαλκιδικής κατά 

την 31/12/2010 και σε συνέχεια αντίστοιχης αναπροσαρµογής που έλαβε χώρα και την προηγούµενη χρήση 

2009. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας µε γνώµονα την εµφάνιση και απεικόνιση των οικονοµικών της καταστάσεων µε 

την µέγιστη δυνατή πληρότητα και ακρίβεια, αποφάσισε την προαναφερόµενη προσαρµογή στην τρέχουσα 

αξία των ακινήτων του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, µε σκοπό να παράσχει την πλέον αντικειµενική και 

ουσιαστική  πληροφόρηση  στους  µετόχους  της,  µέσω  αποτύπωσης  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  των 

πραγµατικών  αξιών  των  ακινήτων αυτών.  Κατόπιν  αυτών,  η  Εταιρεία  ανέθεσε  στην  εκτιµητική  Εταιρεία 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE την εκτίµηση του συνόλου του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

Με βάση τα αποτελέσµατα της ως άνω εκτίµησης ως και την εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας για τις 

παραδοχές που τις συνοδεύουν, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

 Η  ακίνητη  περιουσία  του  συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  εκτιµήθηκε  σε  αξία  €  446.608.692  την 

31/12/2010, αυξηµένη κατά € 6.104.940 έναντι της αντίστοιχης εκτίµησης της 31/12/2009.

Ο προσδιορισµός των προαναφεροµένων αξιών προέκυψε από τη χρήση συντελεστών βαρύτητας επί δύο 

διαφορετικών µεθόδων εκτίµησης, που χρησιµοποίησε η ανεξάρτητη εκτιµητική Εταιρεία, ήτοι της µεθόδου 

των µελλοντικών εσόδων και της µεθόδου του Κόστους Αντικατάστασης (DRC). Λόγω µη αντικειµενικών και 

συγκρίσιµων στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή, δεν χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των συγκρίσιµων τιµών. Η 

Εταιρεία  κατέγραψε  στα  βιβλία  της  ως  αξία  των  ακινήτων της  στις  31/12/2010  € 446.186.858,  δηλαδή 

µειωµένη κατά € 421.833 σε σχέση µε την εκτίµηση, αξία που αφορά τις πωληθείσες ιδιοκτησίες µε το υπ.αρ 

50.128  /29-1-2010  συµβόλαιο  του  συµβολαιογράφου  Αθηνών  Γεωργίου  Στεφανάκου  και  το 

υπ’αρ.50.127/29/1/2010 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Στασινόπουλου στον πρόεδρο 

της Εταιρείας κ. Κων/νο Στέγγο  κατόπιν εγκρίσεων της Γ.Σ. των µετόχων και του ∆.Σ. της Εταιρείας καθώς 

και  το  υπ.άρ.123.802/23-12-2010  συµβόλαιο  της  συµβολαιογράφου  Θεσσαλονίκης  Ιωάννας  Μπιλίση 

Χρουσαλά .

2) Η τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας στις 30/06/2010 αποφάσισε την χορήγηση 

άδειας  προς  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  να  αποφασίζει  επί  πωλήσεων  τµηµάτων  ακινήτων  ιδιοκτησίας  της 

Εταιρείας. 

4) Κατεβλήθησαν  στα µέλη  του ∆.Σ  της  Εταιρείας  προεγκεκριµένες  αµοιβές  χρήσης  2010,  συνολικού 

ποσού € 92,5 χιλ. 

Β) ∆ιαχείριση Κινδύνων

Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου

Η  Εταιρεία  εκτίθεται  σε  χρηµατοοικονοµικούς  κινδύνους  όπως  επιτόκια,  πιστωτικό  κίνδυνο,  κίνδυνο 

ρευστότητας και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων 
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της  Εταιρείας  εστιάζεται  στη  µη  προβλεψιµότητα  των  χρηµατοπιστωτικών  αγορών  και  επιδιώκει  να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της Εταιρείας.

Η  διαχείριση  κινδύνων  διεκπεραιώνεται  από  τη  ∆ιοίκηση,  η  οποία  προσδιορίζει  και  εκτιµά  τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τα τµήµατα που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 

Προ της  διενέργειας  σχετικών  συναλλαγών λαµβάνεται  έγκριση  από τα στελέχη  που έχουν το δικαίωµα 

δέσµευσης της Εταιρείας προς τους αντισυµβαλλόµενους της.

Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας

Η εταιρεία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις σε ποσοστό άνω του 60% 

είναι προς ιδιώτες, οι οποίες πραγµατοποιούνται ως επί το πλείστον τοις µετρητοίς.

Επιπλέον η εταιρεία διατηρεί χρηµατικά διαθέσιµα (ταµεία) για την κάλυψη των υποχρεώσεών της προς τους 

πελάτες του κλάδου Καζίνου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί λειτουργίας Καζίνων. 

Ο  κίνδυνος  ρευστότητας  διατηρείται  σε  χαµηλά  επίπεδα,  διατηρώντας  επαρκή  διαθέσιµα  και  τραπεζικά 

πιστωτικά  όρια.  Ο δείκτης  κυκλοφορούντος  ενεργητικού  σε  σχέση  µε  τις  βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 

διαµορφώθηκε την 31/12/2010 σε 124,46% έναντι 152,89% την 31/12/2009.

Η  διαχείριση  κινδύνων  διεκπεραιώνεται  από  τη  ∆ιοίκηση,  η  οποία  προσδιορίζει  και  εκτιµά  τους 

χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους σε συνεργασία µε τα τµήµατα που αντιµετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 

Προ της  διενέργειας  σχετικών  συναλλαγών λαµβάνεται  έγκριση  από τα στελέχη  που έχουν το δικαίωµα 

δέσµευσης της Εταιρίας προς τους αντισυµβαλλόµενους της.

Κίνδυνος Μεταβολών Εύλογης Αξίας Λόγω Μεταβολών των Επιτοκίων

Τα  λειτουργικά  έσοδα  και  οι  ταµειακές  ροές της  εταιρείας επηρεάζονται  σε  σχετικά  µικρό  ποσοστό  από 

µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων. Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις (leasing), µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Ο κυριότερος σκοπός αυτών 

των χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η 

εταιρεία  κατέχει  επίσης  διάφορα άλλα  χρηµατοπιστωτικά  µέσα όπως εµπορικές  απαιτήσεις  και  εµπορικές 

υποχρεώσεις, τα οποία προκύπτουν άµεσα από τις εργασίες της.  Πολιτική της εταιρείας κατά τη διάρκεια του 

έτους ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων.

Γ) Προοπτικές για τη νέα χρονιά

Η Εταιρεία έχει ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις αναβάθµισης των υποδοµών της καθώς και υπηρεσιών 

που  προσφέρει.  Εκτιµάται,  ότι  µε  την  υλοποίηση  των  επενδυτικών  προγραµµάτων  που  αφορούν  στην 

ανακαίνιση  του Συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ κατά  το 2011  θα επηρεασθούν  θετικά  οι  πωλήσεις  της 

Εταιρείας.

Η Εταιρεία εντείνει  τις προσπάθειες  της για να υπάρξουν  θετικά  αποτελέσµατα παρά το γεγονός ότι  οι 

συνθήκες  της  παγκόσµιας  οικονοµικής  κρίσης  και  ιδιαίτερα  του  διεθνούς  αρνητικού  κλίµατος  που  έχει 

προκληθεί από τα οικονοµικά προβλήµατα της χώρας δεν ευνοούν.

Οι  προοπτικές  για  το  2011  κρίνονται  επί  του  παρόντος  συγκρατηµένα  αισιόδοξες.  Αναµφισβήτητα  η 

παγκόσµια  οικονοµική  κρίση  θα  επηρεάσει  αισθητά  τον  εισερχόµενο  τουρισµό.  Επί  του  παρόντος 

καταγράφεται µια ανοδική τάση της ζήτησης αλλά λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών αναµένεται 

περιορισµός της κατανάλωσης .

Μερισµατική πολιτική-∆ιάθεση των καθαρών κερδών: 

Για τη χρήση 2010 προτείνεται να µη διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους της εταιρείας, λόγω µη ύπαρξης 

κερδών.

∆) Παράθεση  των  σηµαντικών συναλλαγών  που  καταρτίσθηκαν  ανάµεσα  στον  εκδότη  και 

συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα 

Οι συναλλαγές  της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη καθώς και  οι  προκύπτουσες  από αυτές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 31/12/2010 παρατίθενται κατωτέρω:
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Παροχή υπηρεσιών

Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής - 164.622

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 321.531 292.457

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 418.066 149.425

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 157.118 170.224

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 1.200 1.200

Σύνολο 897.915 777.928

Πωλήσεις αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 4.895 10.960

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 2.143 344

Σύνολο 7.038 11.304

Λήψη υπηρεσιών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 412.385 356.101

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συγγενής 722.997 467.996

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής 391.911 -

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 811.452 413.916

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 602.814 -

Σύνολο 2.941.561 1.238.013

Αγορές αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής - 242

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής - 8.748

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 148.652 260.812

Σύνολο 148.652 269.802

Απαιτήσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 456.150 1.725.694

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συγγενής 13.495.044 10.948.269

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής - 263.220

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής - 31.604

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 6.626.230 4.323.316

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 62.285 60.448

Σύνολο 20.639.709 17.352.550

Υποχρεώσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής 165.575 -

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 37.821 -

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 1.292.752 1.327.333

Πόρτο Καρράς Τουριστικές Αναπτύξεις ΑΕ Συγγενής 203.800 193.200

Σύνολο 1.699.949 1.520.533

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

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Αµοιβές µελών διοίκησης (εκτός µισθού) 92.500 0

Μισθοί µελών διοίκησης & ∆ιευθυντικών Στελεχών 214.854 511.167

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 39.143 84.351

Σύνολο 346.497 595.518
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11Α ΤΟΥ Ν.3371/2005

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

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

Νόµου 3371/2005.

∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920  και  του  Ν.2166/1993,  των  εταιρειών«ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΣΙΘΩΝΙΑ  ΜΠΗΤΣ  ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  , 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και  την αύξηση  µε 

µετρητά  500  €  για  την  στρογγυλοποίηση  του  αριθµού  των  µετοχών  ανέρχεται  σε  €  120.846.000  και 

διαιρείται  σε  40.282.000  κοινές  ονοµαστικές  µετοχές,  ονοµαστικής  αξίας  €  3,00  εκάστης.  Αναλυτικά  τα 

Μετοχικά κεφάλαια των συγχωνευθεισών εταιρειών έχουν ως εξής: 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»:                                     43.692.000

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ»:  32.503.500

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ ΑΕ»:            39.800.000

 «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ ΑΕ»:              4.850.000

Σύνολο                                                          120.845.500

Αύξηση για στρογγυλοποίηση:                                      500

Σύνολο:                                                       120.846.000

Η αύξηση των 500 ευρώ  καταβλήθηκε κατά το 2011:                                                        

 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 Εταιρείας. Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν.

Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται περιορισµοί στη 

µεταβίβαση από το Καταστατικό της.

Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Π.∆. 51/1992

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

ψήφου της Εταιρείας:

METOXOΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 79,66%

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. 7,21%

ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 11,87%

Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου.
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Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας

∆εν είναι γνωστές στην Εταιρεία ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της δυνατότητα συµφωνιών µετόχων 

που συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών ή περιορισµούς στην άσκηση δικαιωµάτων 

ψήφου.

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 Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών 

του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  της  και  την  τροποποίηση  των  διατάξεων  του  Καταστατικού  της  δεν 

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

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

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

∆εν  υφίσταται  ειδική  αρµοδιότητα  του  ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  ή  ορισµένων  µελών  του  ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για έκδοση νέων µετοχών, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την Γενική 

Συνέλευση των µετόχων να προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920. 

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

στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης

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

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης.

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

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι 

οποίες  να  προβλέπουν  την  καταβολή  αποζηµίωσης  ειδικά  σε  περίπτωση  παραίτησης  ή  απόλυσης  χωρίς 

βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.

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 79,66%, ΜΟΧΛΟΣ 7,21 % και Κωνσταντίνος Στέγγος 11,87%.

Τα ποσοστά αυτά διαµορφώθηκαν µετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Κ.Ν.2190/1920  και  του  Ν.2166/1993,  των  εταιρειών«ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΣΙΘΩΝΙΑ  ΜΠΗΤΣ  ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  , 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και  την αύξηση  µε 

µετρητά 500 €για την στρογγυλοποίηση του αριθµού των µετοχών που ακολούθησε.

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

οποία απαιτείται αναφορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.).

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Κων/νος Στέγγος
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Ποσά σε € ' σηµ. 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.2 205.322.540 190.716.118

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 4.3 13.991.394 14.013.223

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 4.4 3.726 3.726

Επενδύσεις σε ακίνητα 4.5 251.545.333 259.736.567

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 4.6 868.254 999.774

Σύνολο 471.731.247 465.469.407

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 4.7 1.570.240 1.594.583

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 4.8 13.286.458 9.318.741

Λοιπές Απαιτήσεις 4.8 20.349.370 19.469.665

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 4.9 1.472.354 3.444.969

Σύνολο 36.678.422 33.827.959

Σύνολο ενεργητικού 508.409.669 499.297.366

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.10 120.845.500 120.845.500

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 3.593.074 3.593.074

Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 4.11 1.918.188 2.810.888

Αποθεµατικά κεφάλαια 4.12 20.037.451 20.037.451

Αποτελέσµατα εις νέο 232.277.420 231.130.907

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 378.671.633 378.417.820

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.14 70.826.610 67.631.100

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
4.16 251.147 312.990

Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων 4.17 17.881.883 19.476.684

Λοιπές προβλέψεις 127.000 60.000

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.15 11.181.904 11.273.804

Σύνολο 100.268.544 98.754.578

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 4.13 10.832.044 8.075.979

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 4.18 476.691 0

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 4.15 3.958.174 582.662

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 4.13 14.202.583 13.466.328

Σύνολο 29.469.492 22.124.967

Σύνολο Υποχρεώσεων 129.738.036 120.879.546

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 508.409.669 499.297.366

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 

Ποσά σε € ' σηµ. 31/12/2010 31/12/2009

Μικτός κύκλός εργασίων 25.459.300 35.294.856

∆ικαιώµατα Ελληνικού ∆ηµοσίου (2.577.564) (4.263.588)

Κύκλος εργασιών 4.19 22.881.736 31.031.267

Κόστος πωλήσεων 4.20 (26.435.620) (27.413.248)

Μικτό κέρδος (3.553.884) 3.618.019

Έξοδα διοίκησης 4.20 (3.177.726) (3.362.126)

Έξοδα διάθεσης 4.20 (2.849.339) (5.019.386)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 4.21 (1.527.140) (1.955.308)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 4.21 3.571.833 2.880.423

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων, χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων
(7.536.257) (3.838.378)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 4.22 (689.390) (1.396.857)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 4.22 2.266 48.930

Κέρδη/(ζηµίες)από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων 4.23 8.396.715 (1.257.570)

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 4.22 (154.721) 17.361

Κέρδη προ φόρων 18.614 (6.426.513)

Έξοδο φόρου 4.24 (2.095.745) (540.346)

Κέρδη χρήσης µετά από φόρους (2.077.131) (6.966.859)

Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) χρήσης

Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών 2.160.594 11.822.397

Αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιύµενων ακινήτων τρέχουσας χρήσης 212.937 258.296

Αναβαλλόµενη φορολογία από επανεκτίµηση ιδιοχρησιµοποιουµένω 

παγίων σε εύλογες αξίες
(42.587) (51.658)

Κέρδη/ζηµίες αναγνωρισµένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια 2.330.944 12.029.035

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα χρήσης 253.813 5.062.176

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (€/µετοχή) 4.25 (0,0516) (0,1730)

Προσδιορισµός  Κονδυλίου:  Κέρδη/Ζηµίες  Προ  Φόρων  Χρηµατοδοτικών,  Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων

Κέρδη προ φόρων 18.614 (6.426.513)

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 841.845 1.330.566

Μειον επενδυτικά αποτελέσµατα (8.396.715) 1.257.570

Πλέον: Αποσβέσεις 6.753.584 7.021.416

Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών 

Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων  
(782.672) 3.183.038

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά από 

αποτίµηση ακινήτων σε 

τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά κεφάλαια Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 43.692.000 (29.790) 2.986.269 16.654.977 310.052.188 373.355.644

Ζηµιές Περιόδου (6.966.859) (6.966.859)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-

31/12/2009

Επανεκτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων παγίων σε τρέχουσες αξίες 0 0 258.296 0 0 258.296

Απόσβεση αποθεµατικών από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες 

αξίες στα αποτελέσµατα εις νέο
0 0 (477.524) 0 477.524 0

Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών 77.153.500 3.622.864 0 3.382.474 (72.336.441) 11.822.397

Αναβαλλόµενη φορολογία από απόσβεση αποθεµατικών από 

αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες στα αποτελέσµατα εις 

νέο

0 0 95.505 0 (95.505) 0

Αναβαλλόµενη φορολογία από Επανεκτίµηση 

ιδιοχρησιµοποιούµεων παγίων σε εύλογες αξίες 
0 0 (51.658) 0 0 (51.658)

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια

77.153.500 3.622.864 (175.381) 3.382.474 (71.954.421) 12.029.035

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 77.153.500 3.622.864 (175.381) 3.382.474 (78.921.281) 5.062.176

Υπόλοιπο την 31/12/2009 120.845.500 3.593.074 2.810.888 20.037.451 231.130.907 378.417.820

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.
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Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο

Αποθεµατικά από 

αποτίµηση ακινήτων σε 

τρέχουσες αξίες

Αποθεµατικά κεφάλαια Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 120.845.500 3.593.074 2.810.888 20.037.451 231.130.907 378.417.820

Ζηµιές Περιόδου (2.077.131) (2.077.131)

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο 1/1/-

31/12/2010

Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών 0 0 (591.507) 0 2.752.101 2.160.594

Αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τρέχουσας 

χρήσης
0 0 212.937 0 0 212.937

Αναβαλλόµενη φορολογία από Επανεκτίµηση 

ιδιοχρησιµοποιούµεων παγίων σε εύλογες αξίες 
0 0 (42.587) 0 0 (42.587)

Απόσβεση αποθεµατικού εύλογης αξίας 0 0 (589.428) 0 589.428 0

Αναβαλλόµενη φορολογία απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης 

αξίας
0 0 117.886 0 (117.886) 0

Κέρδος/ (ζηµιά) αναγνωρισµένο απ' ευθείας στα ίδια 
κεφάλαια

0 0 (892.700) 0 3.223.644 2.330.944

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) χρήσης 0 0 (892.700) 0 1.146.513 253.813

Υπόλοιπο την 31/12/2010 120.845.500 3.593.074 1.918.188 20.037.451 232.277.420 378.671.633

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 Σελίδα 17
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά σε € ' σηµ. 31/12/2010 31/12/2009
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) 18.614 (6.426.513)

Προσαρµογές στα Κέρδη (ι) (782.396) 9.658.557

(763.782) 3.232.044

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων 24.344 (79.689)

(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων 9.513.571 (11.847.931)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων (1.837.032) (3.083.900)

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (9.650.855) 9.332.664

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (123.063) 0

(2.073.035) (5.678.857)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.836.818) (2.446.814)
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (17.713) (81.142)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.854.531) (2.527.957)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων (2.843.421) (946.813)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (20.050) (22.100)

Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 857.000 11.124.150

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 263.000 0

Eπίδραση από απορρόφηση εταιρειών 3.136.099 1.311.727

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.392.627 11.466.964

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 1.480.500

∆άνεια αναληφθέντα 4.207.000 12.180.000

Αποπληρωµή δανεισµού (1.393.000) (18.871.683)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (44.991) (52.417)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.234 48.930

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (14.805)

Τόκοι πληρωθέντες (175.558) (674.993)

Μείωση αποθεµατικού αποτίµησης οµολογιακου δανειου 0 (232.546)

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 2.595.684 (6.137.014)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.133.780 2.801.993

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 338.524 642.975

Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου 50 0

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 1.472.354 3.444.969

Σηµείωση (i)

Οι προσαρµογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' σηµ. 31/12/2010 31/12/2009

Προσαρµογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 4.2 8.306.506 8.256.782

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 4.3 41.879 115.718

Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (1.594.801) (1.351.085)

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (91.494) 0

(Κέρδη) / ζηµιές από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων (8.396.715) 1.257.570

(Κέρδη) / ζηµιές προεξόφλησης µακροπρόθεσµων ενδοεταιρικών υπολοίπων 136.162 0

Προβλέψεις-Αποµειώσεις έκτακτων γεγονότων 76.762 54.626

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 4.16 38.071 5.280

(Κέρδη) /ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (50) (28.312)

Έσοδα τόκων 4.22 (2.266) (48.930)

Έξοδα τόκων 4.22 703.550 1.396.906

Σύνολο (782.396) 9.658.557

Τυχόν διαφορές σε αθροίσµατα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσειςΟι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των  

οικονοµικών καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες

Η Εταιρεία  συστάθηκε  το  1991  βάσει  του  ΦΕΚ.173/23.1.1991  ως  Ανώνυµη  Εταιρεία  µε  την  επωνυµία 

"ΕΨΙΛΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"  και  κύριος  µέτοχος  της  ήταν  η  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Στις αρχές του 1999 η Εταιρεία µετονοµάστηκε σε "ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - Η ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ 

Α.Ε." και αγόρασε το ενεργητικό της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ - 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.", στο οποίο περιλαµβανόταν το Ξενοδοχειακό συγκρότηµα ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

Στα τέλη του 1999 οι εταιρείες ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. και ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. από κοινού έλαβαν µέρος στον 

διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την απόκτηση της εταιρείας ΠΟΤΙ∆ΑΙΑ Α.Ε. (νυν ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.), 

στον οποίο και πλειοδότησε. Το συνολικό τίµηµα της εξαγοράς ανήλθε σε € 96,4 εκατ. Συγκεκριµένα, η 

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατέβαλε τίµηµα ανερχόµενο στο ποσό των € 9,6 εκατ.  για το 10% της εξαγοραζόµενης 

εταιρείας. Παράλληλα η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. για την εξαγορά ποσοστού 90% κατέβαλε € 86,8 εκατ. 

Στις  31/12/2010  ολοκληρώθηκε  η  συγχώνευση  δια  απορροφήσεως  σύµφωνα  µε  τον  Ν.2166/1993  των 

εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» Μετά την συγχώνευση ο 

σκοπός της Εταιρείας σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της το οποίο τροποποιήθηκε  είναι:

α) η άσκηση πάσης φύσεως Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων , και κατ’ ενδεικτική απαρίθµηση η 

αγορά, πώληση ανέγερση, µίσθωση, εκµίσθωση, υποµίσθωση και εκµετάλλευση Ξενοδοχείων, Τουριστικών 

Εγκαταστάσεων, Κέντρων Παραθερισµού,  και  Τουριστικών πλοίων, καθώς και  η άσκηση δραστηριοτήτων 

αναφορικά µε την ίδρυση, λειτουργία, έλεγχο, διαχείριση και εκµετάλλευση Καζίνο.

β) η γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση εκτάσεων ως και η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία 

των πάσης φύσεως γεωργικών, αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, καθώς και η εξαγωγή αυτών στην 

αλλοδαπή.

γ) η  παραγωγή και  εµπορία  πάσης  φύσεως υλικών  λατοµείου  και  γενικά  αδρανών και  οικοδοµικών 

υλικών, µε την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία λατοµικών εκµεταλλεύσεων, βιοµηχανικής παραγωγής 

και πώλησης σκυροδεµάτων, τσιµέντου και ασφάλτου.

δ) η ίδρυση νέων επιχειρήσεων και εταιρειών που έχουν τους ίδιους σκοπούς, καθώς και η συµµετοχή ή 

αντιπροσώπευση ή συνεργασία µε οποιοδήποτε τρόπο µε Εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάµενες ή µελλοντικά 

ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, µε τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς.

ε) η  απόκτηση  συµµετοχών  (µετοχών,  εταιρικών  µεριδίων)  σε  άλλες  εταιρείες  συναφούς  ή  µη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας

στ) η συγχώνευση µετ’ άλλης Εταιρείας ή απορρόφηση ετέρων συναφών επιχειρήσεων, ολοκλήρων ή 

κλάδων αυτών, ατοµικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα Εταιρεία.

ζ) η ανάληψη έργων εκκαθάρισης Εταιρειών, νοµικών προσώπων, οργανισµών και οµάδων περιουσίας.

η) η ανάπτυξη κάθε δραστηριότητας που µπορεί να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των ανωτέρω 

σκοπών.

θ)  Η  αγορά,  πώληση,  ανέγερση,  εκµίσθωση,  µίσθωση,  υποµίσθωση  και  εκµετάλλευση  πάσης  φύσεως 

ακινήτων, ενδεικτικά κατοικιών, τουριστικών κατοικιών και καταλυµάτων (πωληση, fractional ownership, buy 

to use and let, buy to let κλπ.), εργοστασίων, βιοµηχανιών, βιοµηχανικών εργαστηρίων, κλπ.

ι)  Η διαχείριση και  λειτουργία  συστήµατος  χρονοµεριστικής  µίσθωσης  (time-sharing)  του συνόλου  ή και 

τµήµατος  των δωµατίων  των ξενοδοχείων  αλλά  και  των  τουριστικών  καταλυµάτων του  συγκροτήµατος 

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και  οποιουδήποτε  ακινήτου στην Ελλάδα ή/και  το εξωτερικό,  είτε αυτοτελώς είτε  µέσω 

υιοθέτησης µοντέλου ανταλλαγής µονάδων. 

ια)  Η  ανάληψη  και  εκτέλεση  πάσης  φύσεων  τεχνικών  έργων  ∆ηµοσίων,  Ιδιωτικών  και  γενικά  νοµικών 

προσώπων  ∆ηµοσίου  ή  Ιδιωτικού  δικαίου  και  φυσικών  προσώπων,  οργανισµών  ή  συνεταιρισµών  πάσης 

φύσεως στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

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

ιγ) Η παραγωγή, πώληση και διάθεση ηλεκτρικής ή άλλης µορφής ενέργειας, από την εκµετάλλευση ήπιων 

και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
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ιδ)  Η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  σταθµών  ηλεκτρικής  ενέργειας  από  ανανεώσιµες  και  ήπιες  µορφές 

ενέργειας,  ήτοι,  ενδεικτικά  και  όχι  περιοριστικά  η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  α)  φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων παραγωγής  ενέργειας  β)  πάρκων αιολικής  ενέργειας  γ)  σταθµών παραγωγής  ενέργειας  από 

φυσικό  αέριο  δ)  εφαρµογών  γεωθερµικής  ενέργειας  ε)  µικρών  υδροηλεκτρικών  έργων  στ)  κεντρικών 

ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων ζ) αξιοποίησης βιοµάζας, κ.α.

ιε) Η µελέτη και  κατασκευή στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ιδιαίτερα δε 

σταθµών  ηλεκτροπαραγωγής  από  ανανεώσιµες  πηγές  ενέργειας  για  ίδιον  λογαριασµό  ή  για  λογαριασµό 

τρίτων.

ιστ) Η άσκηση δραστηριοτήτων σχετικά µε την εκµετάλλευση αστικών ακινήτων (real estate), δηλαδή η 

ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

και ειδικότερα η αγορά οικοπέδων και ακινήτων, καθώς και η ανέγερση ακινήτων είτε προς εγκατάσταση των 

γραφείων,  εργοστασίων,  αποθηκών,  συνεργείων  και  υπηρεσιών  της  εταιρείας,  προς  διαχείριση  ή 

εκµετάλλευσή  τους,  η  ανέγερση  πολυκατοικιών  ή  άλλων  οικοδοµών  προς  µεταπώληση  ή  µίσθωση  σε 

ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρείας ή σε ανήκοντα σε τρίτους µε αντιπαροχή.

ιζ)  Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών  κατασκευών και  πάσης  φύσεως  κατασκευών βιοµηχανίας  και  η 

εµπορία αυτών.

ιη) η κατασκευή, διαχείριση, εκµετάλλευση και λειτουργία τουριστικών µαρινών

ιθ)  η  λειτουργία  και  εκµετάλλευση  κέντρου  θαλασσοθεραπείας,  σπα  και  η  παροχή  εν  γένει  υπηρεσιών 

συναφών µε τη σωµατική ευεξία (πλην ιατρικής δραστηριότητας)

κ) η λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση αναψυκτηρίων και εστιατορίων, ως και µονάδων mini ή και 

super market (δευτερεύων τοµέας)

κα)  η  εκµετάλλευση γενικά  κάθε  µέσου µεταφοράς,  η  ίδρυση και  εκµετάλλευση σταθµών αυτοκινήτων, 

λουτρών και ψυχαγωγικών κέντρων

κβ) η διάθεση και εν γένει εµπορία καλλυντικών ειδών (δευτερεύων τοµέας)

κγ) η διαχείριση αποβλήτων

Για την επίτευξη των σκοπών της αυτών η Εταιρεία µπορεί :

Να αποκτά συµµετοχή (µετοχών, εταιρικών µεριδίων) σε άλλες εταιρείες συναφούς ή µη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας.

Να συµµετέχει ή να συνεργάζεται µε άλλες υφιστάµενες ή συσταθησόµενες επιχειρήσεις, που επιδιώκουν τον 

αυτό ή παρεµφερή σκοπό.

Να συγχωνεύεται  µε άλλες εταιρείες ή να απορροφά άλλες συναφείς  επιχειρήσεις,  ολόκληρες ή κλάδους 

αυτών, ατοµικές ή εταιρικές ή να εισφέρει κλάδου σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα εταιρεία.

Να ιδρύει  νέες επιχειρήσεις  και εταιρείες  που θα έχουν τους ίδιους σκοπούς καθώς και να συµµετέχει  ή 

αντιπροσωπεύει ή συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες ή επιχειρήσεις υφιστάµενες ή µελλοντικά 

ιδρυθησόµενες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεµφερή σκοπό.

Να αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που µπορεί να συµβάλλει στην πραγµατοποίηση των ανωτέρω σκοπών.

Να  παρέχει  εγγυήσεις  υπέρ  εταιρειών  και  γενικά  επιχειρήσεων,  στις  οποίες  συµµετέχει  η  Εταιρεία  ή 

συνεργάζεται  µαζί  µε  τους  µε  οποιοδήποτε  τρόπο,  παρέχουσα  πάσης  φύσεως  ασφάλειες  ενοχικές  και 

εµπράγµατες.

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

λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύµπραξη µε τρίτα φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα (εν κοινοπραξία)

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Καταστατικού η διάρκεια ορίζεται σε 99 έτη, υπολογιζόµενη από την ηµέρα 

καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε αρχικώς σε € 14.673,51 και µε διαδοχικές αυξήσεις ανήλθε σε 

€120.845.500,00 και µετά την αύξηση των 500 ευρώ για στρογγυλοποίηση του αριθµού των µετοχών θα 

ανέλθει σε €120.846.000,00 .

Η θητεία του ∆ιοικητικού, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 31/06/2009, λήγει την 

30/06/2012 και η σύνθεση του έχει ως εξής:
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Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

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

2) Ζωή, σύζυγος Κων/νου Στέγγου, Α' Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

3) Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Β' Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

4) Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, ∆/νων Σύµβουλος

5) Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, µέλος

6) Χρήστος Ζήκος του Αχιλλέα, µέλος

7) Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, µέλος

8) Κων/να Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, µέλος

Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

9) Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος

10) Στυλιανή Στέγγου του Κων/νου, µέλος 

11) Βασίλειος Κουτσοκώστας του Γεωργίου, µέλος

Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ

12) Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του ∆ηµητρίου, µέλος

13) Κωνσταντίνος Ριζόπουλος του Πλάτωνα, µέλος

Οι  οικονοµικές  καταστάσεις  της  Εταιρείας  έχουν  συνταχθεί  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.

Οι  οικονοµικές καταστάσεις  της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  την 28 

Μαρτίου 2011.

Επισηµαίνεται,  ότι η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ A.E. περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  της 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε., Εταιρείας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 

Α.Ε. έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συµµετέχει στην ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. (κατά την 31η ∆εκεµβρίου 

2010) µε ποσοστό 79,66% και την ενοποιεί στις δικές της οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής 

ενοποίησης.

Αντικείµενο δραστηριότητας

Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. έχει ως αντικείµενο εργασιών τη διοίκηση–εκµετάλλευση- διαχείριση του τουριστικού-

αγροτικού και  βιοµηχανικού συγκροτήµατος  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στη χερσόνησο Σιθωνία  της Χαλκιδικής.  Τα 

οικόπεδα  καλύπτουν  έκταση  17.930  στρεµµάτων  και  περιλαµβάνουν  ιδιωτικές  ακτές  µήκους  8  χλµ.,  µε 

περισσότερους από 25 ανεξάρτητους κολπίσκους. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ξενοδοχειακό συγκρότηµα 

της Μεσογείου και  µεταξύ των µεγαλύτερων της Ευρώπης. Χωρίζεται σε δύο περιοχές, την πεδινή 1.300 

στρεµµάτων και την ορεινή 16.630 στρεµµάτων. Οι εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες:

•••• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ: ∆ύο µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, ΜΕΛΙΤΩΝ και ΣΙΘΩΝΙΑ, µε 1.000 δωµάτια και 2.000 

κρεβάτια  συνολικά,  δύο  µικρότερες  ξενοδοχειακές  µονάδες  VILLAGE-INN  µε  88  δωµάτια  και  167 

κρεβάτια η οποία τελεί υπό ανακαίνιση-αναβάθµιση σε 5* και ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ µε 25 δωµάτια και 74 

κρεβάτια, δύο θεατρικές αίθουσες, καταστήµατα και χώρους διασκέδασης, αθλητικούς χώρους, καζίνο, 

SPA, ιδιωτική µαρίνα, γήπεδο γκολφ, εννέα γήπεδα τένις και ιππικές εγκαταστάσεις.

•••• ΑΓΡΟΤΙΚΗ:  Καλλιέργειες  αµπελιών  πρώτης  ποιότητας,  φυτείες  ελαιόδεντρων,  καρυδιάς,  φιστικιάς  και 

εσπεριδοειδών. Η περιοχή που χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό καλύπτει έκταση 7.400 στρεµµάτων.

•••• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: Μια σειρά βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, όπως οινοποιείο, αρτοποιείο και ελαιουργείο.

Το 2001 η λειτουργία των διαφόρων µονάδων του ξενοδοχείου διαχωρίστηκε από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε., 

που έχει στην κατοχή της τα ακίνητα και οργανώθηκε µέσω της δηµιουργίας των εταιρειών,  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ Α.Ε., 

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

ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.  και  οι  οποίες  µισθώνουν από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.  τις  σχετικές  εγκαταστάσεις, 

πληρώνοντας  ένα  προκαθορισµένο  ποσοστό  επί  του  κύκλου  εργασιών  τους.  Με  την  συγχώνευση   των 
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εταιρειών, ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε., ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΙΝΝ Α.Ε η εταιρεία λειτουργεί η ίδια τις ως άνω οµώνυµες ξενοδοχειακές µονάδες 

Οι επιχειρηµατικούς τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

Ο τοµέας  καζίνο  αφορά  τα έσοδα  από τη λειτουργία  του ΚΑΖΙΝΟ στις  εγκαταστάσεις  του Ξενοδοχείου 

ΣΙΘΩΝΙΑ.

Ο  ξενοδοχειακός  τοµέας  αφορά  την  εκµετάλλευση  των  ξενοδοχείων  ΜΕΛΙΤΩΝ  και  ΣΙΘΩΝΙΑ  τα  οποία 

λειτουργεί η εταιρεία µετά την συγχώνευση των µισθωτριών εταιρειών.

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

2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

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

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

παρουσιάζονται.

2.1. 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.

 Λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης µε απορρόφηση, σύµφωνα µε τον Ν.2166/1993, των εταιρειών 

«ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» από την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» και  για  λόγους  συγκριτικούς  τα 

στοιχεία  του  2009  αναµορφώθηκαν  και  περιλαµβάνουν  και  τα  δεδοµένα  των  ως  άνω  συγχωνευθεισών 

εταιρειών. 

2.2. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές

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 2.2.1 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 2.2.2 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.

2.2.1. 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. 
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• 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.

• Υιοθέτηση  του  αναθεωρηµένου  ∆ΠΧΑ  3:  «Συνενώσεις  Επιχειρήσεων»  και  του 

αναθεωρηµένου  ∆ΛΠ  27:  «Ενοποιηµένες  Οικονοµικές  Καταστάσεις  και  λογιστικός 

χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές»

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

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

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

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

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

αποτελέσµατα.  Το  τροποποιηµένο  ∆ΛΠ  27  απαιτεί  συναλλαγές  που  οδηγούν  σε  αλλαγές  ποσοστών 

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

µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και 

από  την  απώλεια  του  ελέγχου  θυγατρικής.  Όλες  οι  αλλαγές  των  ανωτέρω  προτύπων  θα  εφαρµοστούν 

µελλοντικά  και  θα  επηρεάσουν  µελλοντικές  αποκτήσεις  και  συναλλαγές  µε  µετόχους  µειοψηφίας.  Το 

αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων επιχειρήσεων 

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

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

έχουν εφαρµογή στον Εταιρεία.

• 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 Εταιρείας. 

• 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 

αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 

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

• ∆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 
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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. 

2.2.2. 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 

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.
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• 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.

• ∆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 
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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. 

2.3. Σηµαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιµήσεις και υποθέσεις.
Η  προετοιµασία  των  οικονοµικών  καταστάσεων  σύµφωνα  µε  τα  ∆ιεθνή  Πρότυπα  Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηµατισµό κρίσεων, εκτιµήσεων και υποθέσεων οι οποίες 

επηρεάζουν  τα  δηµοσιευµένα  περιουσιακά  στοιχεία  και  τις  υποχρεώσεις  την  ηµεροµηνία  σύνταξης  των 
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οικονοµικών καταστάσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε 

άλλους  παράγοντες,  συµπεριλαµβανοµένων  και  των  προσδοκιών  για  µελλοντικά  γεγονότα  τα  οποία 

θεωρούνται  λογικά στις συγκεκριµένες συνθήκες,  ενώ επαναξιολογούνται  συνεχώς µε την χρησιµοποίηση 

όλων των διαθέσιµων πληροφοριών.

Η Εταιρεία την 1η Αυγούστου 2008 προχώρησε σε τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης µε την µισθώτρια Εταιρεία του ακινήτου "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ". Με την 

υπογραφή του νέου ιδιωτικού συµφωνητικού στις 27 Οκτωβρίου 2009, η µίσθωση του ακινήτου παρατάθηκε 

από 14/10/2026 σε 14/10/2043 και επαναπροσδιορίσθηκαν οι εκµισθούµενες εγκαταστάσεις της περιοχής 

του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Ήδη µετά την απορρόφηση της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ 

ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» η µίσθωση παύει να υφίσταται. 

Η Εταιρεία την 17η Μαρτίου 2008 προχώρησε σε τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης µε την µισθώτρια Εταιρεία του ακινήτου "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΑΕ". Με την υπογραφή του 

νέου  ιδιωτικού  συµφωνητικού,  η  µίσθωση  του  ακινήτου  παρατάθηκε  από  15/10/2001  σε 

14/10/2028,ορίσθηκε  ότι  το  ετήσιο  µίσθωµα  σε  ποσοστό  οκτώ  τοις  εκατό  (8%)  επί  των  ακαθαρίστων 

ετησίων εσόδων της µισθώτριας και  επαναπροσδιορίσθηκαν οι εκµισθούµενες εγκαταστάσεις  της Μαρίνας 

ύστερα από την υπ αρ.17756/30-10-2007 απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2165Β/8-

11-2007)  µε  την  οποία  εγκρίθηκε  ο  Ειδικός  Κανονισµός  λειτουργίας  του  τουριστικού  λιµένα  του  Πόρτο 

Καρράς. 

Η Εταιρεία την 17η Μαρτίου 2008 προχώρησε σε τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης µε την µισθώτρια Εταιρεία του ακινήτου "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΑΕ". Με την υπογραφή του νέου 

ιδιωτικού  συµφωνητικού,  ορίσθηκε  ότι  το  ετήσιο  µίσθωµα σε  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό (5%) επί  των 

ακαθαρίστων ετησίων εσόδων της µισθώτριας, επαναπροσδιορίσθηκαν οι εκµισθούµενες εγκαταστάσεις του 

ΓΚΟΛΦ προστέθηκε όρος µε τον οποίο η µισθώτρια Εταιρεία έχει δικαίωµα να πουλά σε τρίτους ποσότητα 

νερού που θα προκύπτει από την επεξεργασία αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού και την παραγωγή πόσιµου που 

θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των κτιρίων αφαλάτωσης.

Η Εταιρεία την 1η Οκτωβρίου 2009 προχώρησε σε τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης µε την µισθώτρια Εταιρεία του ακινήτου "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ VILLAGE CLUB ΑΕ". Με την υπογραφή 

του  νέου  ιδιωτικού  συµφωνητικού,  η  µίσθωση  του  ακινήτου  παρατάθηκε  από  15/10/2001  σε 

14/10/2025,ορίσθηκε ότι το ετήσιο µίσθωµα σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των ακαθαρίστων 

ετησίων εσόδων της µισθώτριας και επαναπροσδιορίσθηκαν οι εκµισθούµενες εγκαταστάσεις της περιοχής 

του VILLAGE. Ήδη µετά την απορρόφηση της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» η µίσθωση 

παύει να υφίσταται. 

Η Εταιρεία την 1η Οκτωβρίου 2009 προχώρησε σε τροποποίηση - συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού 

µίσθωσης  µε  την  µισθώτρια  Εταιρεία  του  ακινήτου  "ΠΟΡΤΟ  ΚΑΡΡΑΣ  ΜΕΛΙΤΩΝ  ΜΠΗΤΣ  ΑΕ".  Με  την 

υπογραφή του νέου ιδιωτικού συµφωνητικού, ορίσθηκε ότι το ετήσιο µίσθωµα από 1/10/2009 σε ποσοστό 

τέσσερα τοις εκατό (4%) επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων της µισθώτριας, επαναπροσδιορίσθηκαν οι 

εκµισθούµενες  εγκαταστάσεις  της  περιοχής  του ΜΕΛΙΤΩΝΑ,  ορίσθηκε  ότι  επιτρέπεται  η  µεταβίβαση του 

συνόλου  του  µισθίου  είτε  οιουδήποτε  τµήµατος  του  και  ότι  ο  κάθε  νέος  ιδιοκτήτης  µε  την  πράξη 

µεταβίβασης αποδέχεται την ισχύ του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης. Ήδη µετά την απορρόφηση της 

εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» η µίσθωση παύει να υφίσταται.

Η επιχειρηµατική  δραστηριότητα της Εταιρείας εµφανίζει  εποχικότητα µε ενίσχυση του κύκλου εργασιών 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.

Κρίσεις

Οι βασικές κρίσεις που πραγµατοποιεί η διοίκηση της Εταιρείας και που έχουν την σηµαντικότερη επίδραση 

στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται µε:
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•••• Εκτίµηση αποµείωσης 

Η  Εταιρεία  ελέγχει  ετησίως  για  τυχόν  αποµείωση  τα  αναγνωριζόµενα  άυλα  περιουσιακά  στοιχεία  µε 

καθορισµένες ωφέλιµες ζωές και υποκείµενα σε απόσβεση συγκρίνοντας τη λογιστική αξία µε το άθροισµα 

των µη προεξοφληµένων ταµειακών ροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. 

Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία µε αόριστες ωφέλιµες ζωές ετησίως χρησιµοποιώντας µια µέθοδο 

εύλογης αξίας όπως τις προεξοφληµένες ταµειακές ροές. 

Η  Εταιρεία  ετησίως  ελέγχει  για  αποµείωση  της  υπεραξίας,  σύµφωνα  µε  τη  λογιστική  πολιτική  όπως 

αναφέρεται παραπάνω. Τα ανακτήσιµα ποσά των µονάδων δηµιουργίας ταµειακών ροών έχουν καθοριστεί 

βασιζόµενα σε υπολογισµούς της αξίας χρήσης. Αυτοί οι υπολογισµοί απαιτούν τη χρήση εκτιµήσεων.

•••• Φόροι εισοδήµατος

Η Εταιρεία  υπόκειται  σε  φόρο  εισοδήµατος  από  διάφορες  φορολογικές  αρχές.  Για  τον  καθορισµό  των 

προβλέψεων για φόρους εισοδήµατος απαιτούνται σηµαντικές εκτιµήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και 

υπολογισµοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισµός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των 

εργασιών  της  επιχείρησης.  Η  Εταιρεία  αναγνωρίζει  υποχρεώσεις  για  αναµενόµενα  θέµατα  φορολογικού 

ελέγχου βασιζόµενη σε εκτιµήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχοµένως θα οφείλονται. Όταν 

το τελικό αποτέλεσµα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά 

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

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

•••• Εύλογη αξία παραγώγων και άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων

Η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. δεν χρησιµοποιεί  παράγωγα ή άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία για τη διαχείριση 

κινδύνων, που σχετίζονται µε επιτόκια, συνάλλαγµα ή τιµές αγαθών.

•••• Προβλέψεις

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

για τα ποσά που αναµένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την εµπειρία της 

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

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

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά µε την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, κτλ.), ο 

λογαριασµός  αναλύεται  και  κατόπιν  καταγράφεται  ως  επισφάλεια  εάν  οι  συνθήκες  υποδηλώνουν  ότι  η 

απαίτηση είναι ανείσπρακτη.

•••• Ενδεχόµενα γεγονότα

Η Εταιρεία εµπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζηµιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισµοί δε θα επηρέαζαν σηµαντικά την οικονοµική θέση της 

Εταιρείας  στις  31  ∆εκεµβρίου  2010.  Παρόλα  αυτά,  ο  καθορισµός  των  ενδεχόµενων  υποχρεώσεων  που 

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

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

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

ενδεχόµενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο µέλλον.
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

3.1. Γενικά

Οι σηµαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. Αξίζει να σηµειωθεί όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα ανωτέρω στην 

παράγραφο  "Σηµαντικές  λογιστικές  κρίσεις,  εκτιµήσεις  και  υποθέσεις",  ότι  χρησιµοποιούνται  λογιστικές 

εκτιµήσεις  και  υποθέσεις  στην  κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων.  Παρά το γεγονός  ότι  αυτές οι 

εκτιµήσεις βασίζονται στην καλύτερη γνώση της διοίκησης σχετικά µε τα τρέχοντα γεγονότα και ενέργειες, 

τα πραγµατικά  αποτελέσµατα είναι  πιθανό να διαφέρουν τελικά  από αυτά τα οποία  έχουν εκτιµηθεί.  Οι 

οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ. 

3.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας εµφανίζονται στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους (τρέχουσα), που 

αποτελείται από την εύλογη αξία τους κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής, µειωµένη µε τις µεταγενέστερες 

σωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Οι αναπροσαρµογές γίνονται 

αρκετά τακτικά ούτως ώστε η λογιστική αξία να µη διαφέρει ουσιωδώς από εκείνη που θα προσδιοριζόταν 

χρησιµοποιώντας την εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η αναπροσαρµογή της αξίας των 

οικοπέδων  και  των  κτιρίων  σε  εύλογες  αξίες  πραγµατοποιείται  κατόπιν  σχετικής  έκθεσης  ανεξάρτητου 

εκτιµητή.

Κατά  την  αναπροσαρµογή  της  αξίας  των  οικοπέδων  και  των  κτιρίων,  οι  σωρευµένες  αποσβέσεις  τους 

συµψηφίζονται έναντι της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας τους και το καθαρό ποσό επαναδιατυπώνεται 

σύµφωνα µε το αναπροσαρµοσµένο ποσό του κάθε περιουσιακού στοιχείου. 

Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται  λόγω αναπροσαρµογής,  η αύξηση φέρεται 

απευθείας σε πίστωση λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων, µε τίτλο "Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων 

σε τρέχουσες  αξίες".  Όταν η λογιστική αξία  ενός  περιουσιακού στοιχείου µειώνεται  λόγω υποτίµησης,  η 

µείωση  καταχωρείται  ως  έξοδο.  Όµως,  µία  µείωση  αναπροσαρµογής  χρεώνεται  άµεσα  σε  βάρος  κάθε 

σχετικού  αποθεµατικού  αναπροσαρµογής",  κατά  την έκταση που η µείωση δεν υπερβαίνει  το ποσό που 

παραµένει στο σχετικό αποθεµατικό σε σχέση µε αυτό το ίδιο περιουσιακό στοιχείο.

Όλα τα υπόλοιπα  ενσώµατα  περιουσιακά  στοιχεία  της  Εταιρείας  (µηχανήµατα,  µεταφορικά  µέσα,  λοιπός 

εξοπλισµός), ύστερα από την αρχική καταχώρησή τους, εµφανίζονται στο κόστος κτήσης τους, µειωµένο µε 

τις  σωρευµένες  αποσβέσεις.  Οι  αποσβέσεις  των  ενσωµάτων  παγίων  (πλην  οικοπέδων  τα  οποία  δεν 

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

Κτίρια 9 - 44 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισµός 3 - 50 έτη

Μεταφορικά Μέσα 3 - 14 έτη

Λοιπός εξοπλισµός 3 - 50 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες, οι ωφέλιµες ζωές και οι µέθοδοι απόσβεσης επανεξετάζονται και προσαρµόζονται 

εάν είναι απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσης.

3.3. Επενδύσεις σε ακίνητα

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

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

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

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

δύο.

Η Εταιρεία εκτιµά σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης όλα τα έξοδα που πραγµατοποιεί για µια επένδυση 

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

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

την προσθήκη ή την αντικατάσταση µέρους του ακινήτου. Σύµφωνα µε τα κριτήρια αναγνώρισης, η Εταιρεία 

δεν περιλαµβάνει τα έξοδα επισκευής στη λογιστική αξία µιας επένδυσης σε ακίνητα, τα οποία είναι έξοδα 

που αναγνωρίζονται απευθείας στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι προσαυξηµένο µε 

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

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

τιµή. Στην περίπτωση που η πληρωµή για την απόκτηση ενός ακινήτου για επένδυση αναβάλλεται πέρα από 

τα συνήθη πιστωτικά όρια, τότε η διαφορά µεταξύ του συνόλου των πληρωµών και του ισοδύναµου, τοις 

µετρητοίς, ποσού θα αναγνωρίζεται και θα απεικονίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης, ως τόκοι (έξοδα) 

καθ' όλη τη διάρκεια της πίστωσης.

Η Εταιρεία επέλεξε να αποτιµά τις επενδύσεις σε ακίνητα µε βάση την εύλογη αξία. Σύµφωνα µε την πολιτική 

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

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

εκτιµηµένη  τιµή  προσαυξηµένη  ή  µειωµένη  εξαιτίας  ειδικών  όρων  ή  περιστάσεων,  όπως  ασυνήθιστη 

χρηµατοδότηση, πώληση µε συµφωνία επαναµίσθωσης, ειδικές αντιπαροχές ή παραχωρήσεις που γίνονται 

από οποιονδήποτε σχετίζεται µε την πώληση. Κάθε κέρδος (ή ζηµιά)  που προκύπτει  από µεταβολή στην 

εύλογη αξία της επένδυσης, συνιστά αποτέλεσµα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης κατά την 

οποία προκύπτει.

3.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Άδεια χρήσης ΚΑΖΙΝΟ: Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται µετά την συγχώνευση η άδεια 

λειτουργίας Καζίνο που κατείχε η αποροφειθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ»,  Η 

ωφέλιµη  ζωή της  άδειας  είναι  απεριόριστη,  καθώς  δεν µπορεί  να  αφαιρεθεί  από  την  εταιρεία  χωρίς  να 

υπάρχει αλλαγή του καθεστώτος µε προηγούµενη ψήφιση σχεδίου νόµου. Ως εκ τούτου δεν υπολογίζονται 

αποσβέσεις  αλλά  η  άδεια  χρήσης  εξετάζεται  ετησίως  ώστε  να  διαπιστωθεί  εάν  υπάρχει  περίπτωση 

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

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται  µετά την συγχώνευση όλες οι  άδειες  λογισµικού,  οι 

οποίες αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυµαίνεται από 1 

έως 4 χρόνια. 

Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων περιλαµβάνονται στα κονδύλια "Κόστος Πωληθέντων" και 

"Έξοδα ∆ιοίκησης" της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Αποκτώµενο λογισµικό

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν το αποκτώµενο λογισµικό που χρησιµοποιείται στην παραγωγή 

ή στη διοίκηση.

Οι  δαπάνες  οι  οποίες  κεφαλαιοποιούνται  αποσβένονται  µε τη µέθοδο της σταθερής  απόσβεσης  κατά τις 

εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές τους (τρία µε πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώµενο λογισµικό υπόκειται σε 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας του. 

3.5. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

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

έλεγχο  αποµείωσης  τουλάχιστον  ετησίως  και  όταν  κάποια  γεγονότα  καταδεικνύουν  ότι  η  λογιστική  αξία 

µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

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

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού εξετάζεται 

εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

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

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

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

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

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

επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης 

ωφέλιµης ζωής του.
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Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του, η αντίστοιχη 

ζηµιά αποµείωσης καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων.

3.6. Χρηµατοοικονοµικά µέσα

3.6.1. Αρχική αναγνώριση

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  καταχωρούνται  στον 

Ισολογισµό της Εταιρείας, από τη στιγµή που η Εταιρεία καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του 

χρηµατοοικονοµικού µέσου.

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται από 

•••• επενδύσεις σε µη εισηγµένες σε ενεργό αγορά εταιρείες

•••• καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

•••• εµπορικές απαιτήσεις 

•••• υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες και

•••• συµµετοχικούς τίτλους της Εταιρείας

3.6.2. Ταξινόµηση και αποτίµηση

Επενδύσεις σε µη εισηγµένες σε ενεργό αγορά εταιρείες 

Περιλαµβάνουν  συµµετοχές  σε  µία  ανώνυµη  εταιρεία,  µη  εισηγµένη  στο  Χ.Α.Α.  στην  οποία  η  Εταιρεία 

διατηρεί µικρό ποσοστό συµµετοχής. Περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν ενεργητικό καθώς η διοίκηση 

δεν έχει την πρόθεση να τις ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.

Ταµειακά ισοδύναµα

Τα ταµειακά ισοδύναµα της Εταιρείας αποτελούνται από ταµειακά διαθέσιµα και καταθέσεις όψεως οι οποίες 

υπόκεινται σε ασήµαντο κίνδυνο µεταβολής στην αξία.

Εµπορικές απαιτήσεις

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

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

για  πιθανή  µείωση της  αξίας  τους.  Κάθε  σχετική  ζηµιά  αποµείωσης,  όταν  δηλαδή  υπάρχει  αντικειµενική 

ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς 

όρους, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσης που προκύπτει.

Υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες

Οι  υποχρεώσεις  από  εµπορικές  δραστηριότητες  αρχικά  επιµετρούνται  στην  εύλογη  αξία  τους  και 

µεταγενέστερα επιµετρούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.

Συµµετοχικοί τίτλοι

Οι  συµµετοχικοί  τίτλοι  της  Εταιρείας  αποτελούνται  από  κοινές  µετοχές.  Τα  άµεσα  έξοδα  που 

πραγµατοποιούνται  για  την  έκδοση  µετοχών  εµφανίζονται  µετά  την  αφαίρεση  του  σχετικού  φόρου 

εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης.

3.7. Αποθέµατα

Τα αποθέµατα περιλαµβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και αγαθά που αγοράστηκαν. Το κόστος περιλαµβάνει 

όλες  τις  δαπάνες  που  πραγµατοποιήθηκαν  για  να  φθάσουν  τα  αποθέµατα  στην  παρούσα  θέση  και 

κατάσταση,  οι οποίες είναι  άµεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία,  καθώς και  ένα µέρος γενικών 

εξόδων που σχετίζεται µε την παραγωγή, το οποίο απορροφάται µε βάση την κανονική δυναµικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. Το χρηµατοοικονοµικό κόστος δεν λαµβάνεται υπόψη.

Κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, τα αποθέµατα απεικονίζονται στην κατ είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ 

κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή 

πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, µείον το εκτιµώµενο κόστος που είναι 
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αναγκαίο για να πραγµατοποιηθεί η πώληση. Το κόστος προσδιορίζεται χρησιµοποιώντας την µέθοδο του 

µέσου σταθµικού κόστους.

3.8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων

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

επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως REPOS και τραπεζικές καταθέσεις. 

3.9. Μετοχικό κεφάλαιο

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

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

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

αποκτάται.  Κατά  την  απόκτηση  ιδίων  µετοχών,  το  καταβληθέν  τίµηµα,  συµπεριλαµβανοµένων  και  των 

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

3.10. Λογιστική Φόρου Εισοδήµατος

Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήµατος

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση / υποχρέωση περιλαµβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 

φορολογικές  αρχές σχετιζόµενες  µε  την  τρέχουσα  ή προηγούµενες  περιόδους  αναφοράς  που δεν  έχουν 

καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Υπολογίζονται  σύµφωνα  µε  τους  φορολογικούς  συντελεστές  και  τους  φορολογικούς  νόµους  που 

εφαρµόζονται στην δηµοσιονοµική χρήση την οποία αφορούν, βάσει των φορολογητέων κερδών για την 

χρήση.  Όλες  οι  µεταβολές  στις  τρέχουσες  φορολογικές  απαιτήσεις  ή  υποχρεώσεις  αναγνωρίζονται  σαν 

φορολογικό έξοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος.

Αναβαλλόµενη Φορολογία Εισοδήµατος

Η  αναβαλλόµενη  φορολογία  εισοδήµατος  υπολογίζεται  µε  την  µέθοδο  υποχρέωσης  που  εστιάζει  στις 

προσωρινές  διαφορές.  Αυτή  περιλαµβάνει  την  σύγκριση  της  λογιστικής  αξίας  των  απαιτήσεων  και 

υποχρεώσεων των οικονοµικών καταστάσεων µε τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.

Οι  αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις  αναγνωρίζονται  στον  βαθµό  που  είναι  πιθανό  ότι  θα 

αντισταθµιστούν  έναντι  της  µελλοντικής  φορολογίας  εισοδήµατος.  Οι  αναβαλλόµενες  φορολογικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. 

Καµία  αναβαλλόµενη  φορολογία  δεν  αναγνωρίζεται  κατά  την  αρχική  αναγνώριση  µίας  απαίτησης  ή 

υποχρέωσης  σε  µία  συναλλαγή  που  δεν  αποτελεί  συνένωση  επιχειρήσεων  και  κατά  την  στιγµή  της 

συναλλαγής, δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζηµιά.

Οι  αναβαλλόµενες  φορολογικές  απαιτήσεις  και  υποχρεώσεις  υπολογίζονται  µε  τους  φορολογικούς 

συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή 

η  υποχρέωση,  λαµβάνοντας  υπόψη  τους  φορολογικούς  συντελεστές  που  έχουν  θεσπιστεί  ή  ουσιωδώς 

θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.

Οι περισσότερες µεταβολές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό  έξοδο  στην  κατάσταση  συνολικού  εισοδήµατος.  Μόνο  µεταβολές  στις  αναβαλλόµενες 

φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης 

που χρεώνεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει µία προηγουµένως µη αναγνωρισµένη αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση κατά την 

έκταση που είναι πιθανό ότι µελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης.

Η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά 

την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιµο για να επιτρέψει 

την αξιοποίηση της ωφέλειας µέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης. 

3.11. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζοµένους

Παροχές λόγω συνταξιοδότησης

Η  Εταιρεία  δεν  έχει  καθορίσει  τόσο  προγράµµατα  καθορισµένων  παροχών  όσο  και  προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών. 
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Ένα  πρόγραµµα  καθορισµένων  παροχών  είναι  ένα  συνταξιοδοτικό  πρόγραµµα  που  δεν  εµπίπτει  σε 

πρόγραµµα  καθορισµένων  εισφορών.  Τυπικά,  τα  προγράµµατα  καθορισµένων  εισφορών  καθορίζουν  ένα 

ποσό  παροχών  που  ο  εργαζόµενος  θα  λάβει  µε  την  συνταξιοδότηση  του,  συνήθως  εξαρτώµενο  από 

παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζηµίωση. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό, σε σχέση µε τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

συνταξιοδότησης,  είναι  η  τρέχουσα  αξία  της  καθορισµένης  υποχρέωσης  παροχών  κατά  την  ηµεροµηνία 

Ισολογισµού πλην την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και υπολογιζόµενων των 

αναπροσαρµογών  των  µη  αναγνωρισθέντων  αναλογικών  κερδών  ή  ζηµιών  και  δαπανών  προηγούµενης 

υπηρεσίας.  Η  υποχρέωση  καθορισµένων  παροχών  υπολογίζεται  ετησίως  από  ανεξάρτητους  αναλογιστές 

βάσει  της  Μεθόδου  της  Προβεβληµένης  Πιστωτικής  Μονάδος.  Η  τρέχουσα  αξία  των  καθορισµένων 

υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται µέσω της προεξόφλησης των προσδοκώµενων µελλοντικών ταµιακών 

εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής απόδοσης εταιρικών οµολόγων, που απεικονίζονται στο νόµισµα 

στο  οποίο  οι  παροχές  θα  καταβληθούν  και  έχουν  όρους  λήξης  ανάλογα  µε  τους  όρους  της  σχετικής 

υποχρέωσης συνταξιοδότησης.

Τα αναλογιστικά κέρδη και  οι ζηµιές  που προέρχονται από εµπειρικές  αναπροσαρµογές και  µεταβολές σε 

αναλογικές υποθέσεις κατά το τέλος της προηγούµενης περιόδου υπερέβησαν το µεγαλύτερο από το 10% 

της  εύλογης  αξίας  των  περιουσιακών  στοιχείων  του  προγράµµατος  ή  το  10%  των  υποχρεώσεων 

καθορισµένων παροχών, χρεώνονται ή πιστώνονται στα αποτελέσµατα µε βάση τον αναµενόµενο µέσο όρο 

της υπολειπόµενης εργασιακής ζωής των εργαζοµένων που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα.

Το  κόστος  προϋπηρεσίας  αναγνωρίζεται  απευθείας  στα  αποτελέσµατα,  εκτός  εάν  οι  µεταβολές  στα 

συνταξιοδοτικά  προγράµµατα  είναι  προαιρετικές  για  την  παραµονή  των  εργαζοµένων στην  υπηρεσία  για 

συγκεκριµένο  χρονικό  διάστηµα  (ηµεροµηνία  κατοχύρωσης).  Σε  αυτήν  την  περίπτωση,  το  κόστος 

προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση µέχρι την ηµεροµηνία κατοχύρωσης των παροχών.

Ένα  πρόγραµµα  καθορισµένων  εισφορών  είναι  ένα  συνταξιοδοτικό  πρόγραµµα  στο  οποίο  η  Εταιρεία 

καταβάλλει καθορισµένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συµβατική ή 

προαιρετική  βάση.  Η  επιχείρηση  δεν  θα  έχει  καµία  νοµική  ή  τεκµαιρόµενη  υποχρέωση  να  πληρώσει 

περαιτέρω  εισφορές,  στην  περίπτωση  που  ο  φορέας  δεν  κατέχει  επαρκή  περιουσιακά  στοιχεία  για  να 

πληρώσει  όλες  τις  παροχές  στους  εργαζοµένους,  για  παρεχόµενη  υπηρεσία  τρέχουσας  ή προηγούµενων 

χρήσεων. Οι προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού στον βαθµό που είναι 

δυνατή µία επιστροφή χρηµάτων ή µία µείωση σε µελλοντικές πληρωµές 

Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία

Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερµατίζεται από την Εταιρεία πριν 

την  συνήθη  ηµεροµηνία  συνταξιοδότησης,  ή  όταν  κάποιος  εργαζόµενος  αποδέχεται  την  οικειοθελή 

αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγµα αυτών των παροχών.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει  αυτές τις παροχές εξόδου όταν αποδεδειγµένα δεσµεύεται είτε να τερµατίσει την 

απασχόληση των εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές τυπικό σχέδιο χωρίς πιθανότητα αποχώρησης 

είτε  παρέχοντας  παροχές  εξόδου  σαν  αποτέλεσµα  προσφοράς  προκειµένου  να  προωθηθεί  η  οικειοθελής 

αποχώρηση. Όταν οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καθίστανται αποδοτέες πέραν από 12 µήνες µετά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

3.12. Λοιπές Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά στοιχεία 

Οι  προβλέψεις  αναγνωρίζονται  όταν  µία  παρούσα  δέσµευση  είναι  πιθανό  ότι  θα  οδηγήσει  σε  εκροή 

οικονοµικών πόρων για την Εταιρεία ενώ αυτή µπορεί να εκτιµηθεί και αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγµατοποίησης 

ή το ποσό της εκροής µπορεί να είναι αβέβαια. 

Μία παρούσα δέσµευση προκύπτει από την παρουσία µίας νοµικής ή τεκµαιρόµενης υποχρέωσης που έχει 

προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος, για παράδειγµα εγγυήσεις προϊόντων, νοµικές αντιδικίες ή επαχθή 

συµβόλαια. 

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης αναγνωρίζονται µόνο εάν ένα λεπτοµερές τυπικό πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί 

και εκτελεστεί, ή η ∆ιοίκηση έχει τουλάχιστον ανακοινώσει τα χαρακτηριστικά του προγράµµατος σ' αυτούς 

που  πρόκειται  να  επηρεαστούν  από  αυτό.  Προβλέψεις  δεν  αναγνωρίζονται  για  µελλοντικές  λειτουργικές 

ζηµιές. 
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Όταν µέρος ή το σύνολο της απαιτούµενης δαπάνης για τον διακανονισµό µιας πρόβλεψης αναµένεται να 

αποζηµιωθεί από κάποιο άλλο µέρος, η αποζηµίωση θα αναγνωρίζεται όταν και µόνον όταν, είναι κατ' ουσία 

βέβαιο ότι η αποζηµίωση θα εισπραχθεί, αν η οικονοµική οντότητα διακανονίσει την υποχρέωση και αυτή 

αντιµετωπιστεί ως ένα ιδιαίτερο περιουσιακό στοιχείο. Το ποσό που αναγνωρίζεται για την αποζηµίωση δεν 

υπερβαίνει το ποσό της πρόβλεψης.

Το  έξοδο  σχετικά  µε  µία  πρόβλεψη  παρουσιάζεται  στα  αποτελέσµατα,  καθαρό  από  το  ποσό  που 

αναγνωρίστηκε για την αποζηµίωση. 

Μια  πρόβλεψη χρησιµοποιείται  µόνο  για  τα  έξοδα για  τα  οποία  είχε  αρχικώς  σχηµατιστεί  πρόβλεψη.  Οι 

προβλέψεις  επανεξετάζονται  σε  κάθε  ηµεροµηνία  Ισολογισµού  και  προσαρµόζονται  προκειµένου  να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίµηση. 

Οι  προβλέψεις  αποτιµώνται  στο  προσδοκώµενο  κόστος  που  απαιτείται  για  να  προσδιοριστεί  η  παρούσα 

δέσµευση, βασιζόµενοι στα πιο αξιόπιστα τεκµήρια που είναι διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, 

περιλαµβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά µε την παρούσα δέσµευση. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής  αξίας  του χρήµατος  είναι  σηµαντική,  το  ποσό της πρόβλεψης  είναι  η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναµένονται να απαιτηθούν προκειµένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.

Το προ-φόρου επιτόκιο προεξόφλησης αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική 

αξία του χρήµατος και τους συναφείς µε την υποχρέωση κινδύνους. Το επιτόκιο δεν αντανακλά κινδύνους για 

τους οποίους οι µελλοντικές εκτιµήσεις ταµιακών ροών έχουν προσαρµοστεί.

Όταν  χρησιµοποιείται  η  µέθοδος  της  προεξόφλησης,  η  λογιστική  αξία  µιας  πρόβλεψης  αυξάνει  σε  κάθε 

περίοδο  έτσι  ώστε  να  αντανακλά  την  πάροδο  του  χρόνου.  Αυτή  η  αύξηση  αναγνωρίζεται  ως  κόστος 

δανεισµού στα αποτελέσµατα. Όταν υπάρχει ένας αριθµός οµοίων δεσµεύσεων, η πιθανότητα ότι µία εκροή 

θα απαιτηθεί για διακανονισµό, καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσµεύσεων, ως ένα 

σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµη και αν η πιθανότητα πραγµατοποίησης εκροής για ένα στοιχείο 

που περιλαµβάνεται στην κατηγορία δεσµεύσεων είναι µικρή.

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι µία εκροή πόρων, που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη θα αναστρέφεται.

Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου η δυνατή εκροή οικονοµικών πόρων σαν αποτέλεσµα παρουσών δεσµεύσεων 

θεωρείται µη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καµία 

υποχρέωση στον Ισολογισµό, εκτός εάν θεωρείται στα πλαίσια της συνένωσης επιχειρήσεων.

Αυτές οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανοµής του κόστους απόκτησης στα 

περιουσιακά  στοιχεία  και  υποχρεώσεις  κατά  την  συνένωση  επιχειρήσεων.  Ακολούθως  αποτιµώνται  στο 

υψηλότερο ποσό µίας συγκρίσιµης πρόβλεψης όπως περιγράφεται ανωτέρω και στο ποσό που είχε αρχικώς 

αναγνωριστεί, µείον κάθε απόσβεση.

Πιθανές  εισροές  από  οικονοµικά  οφέλη  για  την  Εταιρεία  που  δεν  πληρούν  ακόµη  τα  κριτήρια  ενός 

περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόµενες απαιτήσεις.

3.13. Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αφορούν την επιδότηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται στην 

εύλογη τους αξία όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί όροι 

λήψης  της  θα  τηρηθούν.  Οι  επιχορηγήσεις  αυτές  καταχωρούνται  ως  έσοδα  επόµενων  χρήσεων  και 

µεταφέρονται  στην  κατάσταση  αποτελεσµάτων  βάσει  της  αναµενόµενης  ωφέλιµης  ζωής  των 

επιχορηγούµενων παγίων, αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων αποσβέσεων. Οι επιχορηγήσεις που αφορούν 

έξοδα καταχωρούνται αφαιρετικά κατά τη διάρκεια της χρήσης που απαιτείται για συστηµατική συσχέτιση 

τους µε τα επιχορηγούµενα έξοδα.

3.14. Προβλέψεις

Προβλέψεις  αναγνωρίζονται  όταν  η  εταιρεία  έχει  παρούσες  νοµικές  η  τεκµαιρόµενες  υποχρεώσεις  ως 

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

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

επισκοπούνται  κατά  την  ηµεροµηνία  σύνταξης  κάθε  ισολογισµού  και  προσαρµόζονται  προκειµένου  να 

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

υποχρέωσης.  Οι  ενδεχόµενες  υποχρεώσεις  δεν  αναγνωρίζονται  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 
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ελάχιστη.  Οι  ενδεχόµενες  απαιτήσεις  δεν  αναγνωρίζονται  στις  οικονοµικές  καταστάσεις  αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.

3.15. Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις

Οι  χρηµατοοικονοµικές  υποχρεώσεις  της  εταιρείας  περιλαµβάνουν  τραπεζικά  δάνεια  και  λογαριασµούς 

υπεραναλήψεως (overdraft), εµπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις και χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισµό, στο 

κονδύλι  “Μακροπρόθεσµες  χρηµατοοικονοµικές  Υποχρεώσεις”  καθώς  και  στο  κονδύλι  “Λοιπές  εµπορικές 

υποχρεώσεις”.

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συµµετέχει σε µία συµβατική συµφωνία 

του χρηµατοοικονοµικού µέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει.

Οι  τόκοι  αναγνωρίζονται  ως  έξοδο  στο  κονδύλι  των  “Χρηµατοοικονοµικών  Εξόδων”  στην  Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων.

Οι  υποχρεώσεις  από  χρηµατοοικονοµικές  µισθώσεις  αποτιµώνται  στην  αρχική  αξία  µείον  το  ποσό  του 

κεφαλαίου των χρηµατοοικονοµικών εξοφλήσεων. 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονοµαστική τους αξία και ακολούθως αποτιµώνται 

στο αποσβεσµένο κόστος µείον τις καταβολές διακανονισµού.

Τα µερίσµατα στους µετόχους περιλαµβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις” , όταν τα µερίσµατα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Τα κέρδη και οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 

καθώς και µέσω της διενέργειας αποσβέσεων. 

Όταν µία υπάρχουσα χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ανταλλάσσεται µε µια άλλη υποχρέωση διαφορετικής 

µορφής µε τον ίδιο δανειστή αλλά ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι µίας υφιστάµενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σηµαντικά, όπως µία ανταλλαγή ή τροποποίηση, αυτή αντιµετωπίζεται σαν εξόφληση της 

αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση µίας νέας υποχρέωσης. Κάθε διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα.

3.16. ∆άνεια

Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν µακροπρόθεσµη και βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση των λειτουργιών της 

εταιρείας. Όλα τα δάνεια αρχικώς αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος 

που λαµβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά µε τον δανεισµό. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος και κάθε διαφορά ανάµεσα 

στα έσοδα και την εξόφληση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την περίοδο του δανεισµού βάσει της 

µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

Το αποσβεσµένο κόστος υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη κάθε κόστος έκδοσης και κάθε έκπτωση ή υπέρ 

το άρτιο ποσό στον διακανονισµό.

3.17. Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των εσόδων από µίσθωση ακινήτων, παροχή υπηρεσιών αλλά και 

από πώληση αγαθών. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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Έσοδα από ενοίκια

Τα έσοδα από Επενδύσεις σε Ακίνητα συµπεριλαµβάνουν έσοδα λειτουργικών µισθώσεων, συντήρησης και 

διαχείρισης ακινήτων και παραχωρήσεων.

Τα  έσοδα  από  λειτουργικές  µισθώσεις  αναγνωρίζονται  στην  κατάσταση  αποτελεσµάτων,  µε  τη  σταθερή 

µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης. 

Το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων αυτών προέρχεται  από τα µισθώµατα των ακινήτων της Εταιρείας τα 

οποία  εκµισθώνονται  σε άλλες εταιρείες  του Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ.  Ο υπολογισµός  του ετήσιου 

µισθώµατος γίνεται µε βάση τον κύκλο εργασιών που έχει πραγµατοποιήσει η κάθε µισθώτρια εταιρεία, όπως 

αυτός προκύπτει από τις οικονοµικές καταστάσεις της.

Τα έσοδα από συντήρηση και  διαχείριση ακινήτων και  από παραχωρήσεις  χρήσεως αναγνωρίζονται  στην 

χρήση στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές.

Πωλήσεις αγαθών και ετοίµων προϊόντων:

 Οι πωλήσεις  αγαθών και ετοίµων προϊόντων αναγνωρίζονται  όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 

Πωλήσεις 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.

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

αγαθών έχουν µεταβιβαστεί στον αγοραστή.

3.18. Αναγνώριση εξόδων

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται 

σε δεδουλευµένη βάση.

3.19. Μισθώσεις

Η Εταιρεία ως µισθωτής

Μισθώσεις  όπου  σηµαντικό  µέρος  των  κινδύνων  και  ανταµοιβών  της  ιδιοκτησίας  παραµένουν  στον 

εκµισθωτή, 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.

Η Εταιρεία ως εκµισθωτής

Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του 

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

συνεπή  µε παρόµοιες  ιδιόκτητες  ενσώµατες ακινητοποιήσεις.  Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν 

κίνητρα που δόθηκαν στους µισθωτές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

της µίσθωσης.
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.1. Οικονοµική πληροφόρηση κατά τοµέα

Οι  επιχειρηµατικοί  τοµείς  συνεχιζόµενης  δραστηριότητας  που  παρουσιάζονται  είναι  τα  έσοδα  από  τη 

λειτουργία του Καζίνο  στις  εγκαταστάσεις  του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ,  τα έσοδα από την λειτουργία  των 

ξενοδοχείων ΣΙΘΩΝΙΑ και  ΜΕΛΙΤΩΝ.  ∆εν υπάρχουν διακριτοί  γεωγραφικοί  τοµείς  καθώς το σύνολο των 

εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της εταιρείας ανά τοµέα αναλύονται για το 2010 

και το 2009 ως εξής:

Αποτελέσµατα τοµέα για την περίοδο 31/12/2010

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Μη κατανεµηµένα Σύνολο

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 6.996.636 15.885.100 0 22.881.736

Λειτουργικά κέρδη (930.341) (6.605.916) 0 (7.536.257)

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (895) (840.950) 0 (841.845)

Κέρδη/(ζηµίες)από αποτίµηση 

επενδυτικών ακινήτων
0 8.396.715 0 8.396.715

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρου (931.236) 949.849 0 18.614

Έξοδο φόρου 104.850.554 (106.946.299) (2.095.745)

Κέρδη/ (Ζηµιές) περιόδου 103.919.318 (105.996.449) 0 (2.077.131)

Αποτελέσµατα τοµέα για την περίοδο 31/12/2009

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Μη κατανεµηµένα Σύνολο

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 12.137.261 18.894.006 0 31.031.267

Λειτουργικά κέρδη (877.813) (2.960.564) 0 (3.838.377)

Χρηµατοοικονοµικό αποτέλεσµα (14.778) (1.315.788) 0 (1.330.566)

Κέρδη/(ζηµίες)από αποτίµηση 

επενδυτικών ακινήτων
0 (1.257.570) 0 (1.257.570)

Κέρδη/ (Ζηµιές) προ φόρου (892.591) (5.533.922) 0 (6.426.513)

Έξοδο φόρου (171.535) (368.811) (540.346)

Κέρδη/ (Ζηµιές) περιόδου (1.064.126) (5.902.733) 0 (6.966.859)

Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανά τοµέα αναλύονται για το 2010 και το 2009 ως εξής:

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Μη κατανεµηµένα Σύνολο

Ενεργητικό τοµέα 17.677.532 490.732.136 0 508.409.669

Υποχρεώσεις τοµέα 10.977.131 117.538.364 1.222.541 129.738.036

Ενεργητικό και υποχρεώσεις την 31/12/2009

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Μη κατανεµηµένα Σύνολο

Ενεργητικό τοµέα 18.431.571 480.860.820 4.975 499.297.366

Υποχρεώσεις τοµέα 12.642.092 106.379.992 1.857.462 120.879.546

Οι αγορές των πάγιων της εταιρείας ανά τοµέα αναλύονται για το 2010 και το 2009 ως εξής:
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Αγορές παγίων την περίοδο 1/1-31/12/2010

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Σύνολο

Ενσώµατα πάγια 663.133 2.180.289 2.843.421

Άυλα πάγια 20.000 50 20.050

Σύνολο 683.133 2.180.339 2.863.471

Ποσά σε € '

Αποσβέσεις 394.453 7.953.931 8.348.384

Αγορές παγίων την περίοδο 1/1-31/12/2009

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχεία Σύνολο

Ενσώµατα πάγια 7.620 939.193 946.813

Άυλα πάγια 20.000 2.100 22.100

Σύνολο 27.620 941.293 968.913

Ποσά σε € '

Αποσβέσεις 562.481 7.810.020 8.372.501

4.2. Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία

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

Ποσά σε € ' Οικόπεδα  Κτίρια

Μηχ/κός 

εξοπλισµός &  

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2009 0 84.019.982 9.706.000 23.238.488 2.231.081 119.195.550 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 (12.960.106) (6.308.941) (9.691.884) 0 (28.960.931)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2009 0 71.059.876 3.397.059 13.546.603 2.231.081 90.234.619 

Προσθήκες 0 248.047 5.488 109.547 583.148 946.231 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 (61.040) 0 (61.040)

Μεταφορές 13.852.160 93.681.712 0 0 0 107.533.872 

Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας 0 (35.606) 0 0 0 (35.606)

Αποσβέσεις Περιόδου 0 (4.556.571) (472.512) (3.227.699) 0 (8.256.782)

Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0 0 0 60.923 0 60.923 

Αναπροσαρµοσµένες αποσβέσεις 0 293.901 0 0 0 293.901 

Κόστος κτήσης την 31/12/2009 13.852.160 177.914.135 9.711.489 23.286.995 2.814.229 227.579.007 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 (17.222.776) (6.781.453) (12.858.660) 0 (36.862.889)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 13.852.160 160.691.360 2.930.035 10.428.335 2.814.229 190.716.118 

Προσθήκες 0 1.083.115 608.362 95.490 1.056.456 2.843.421 

Πωλήσεις - Μειώσεις (1.107) (158.927) (588.110) (37.022) 0 (785.167)

Μεταφορές 6.520.081 0 0 0 0 6.520.081 

Αναπροσαρµογή εύλογης αξίας (563.741) 13.663.853 0 0 0 13.100.113 

Αποσβέσεις Περιόδου 0 (4.936.773) (460.568) (2.909.165) 0 (8.306.506)

Αποσβέσεις Πωληθέντων - ∆ιαγραφέντων 0 0 579.510 34.150 0 613.661 

Αναπροσαρµοσµένες αποσβέσεις 0 620.821 0 0 0 620.821 

Κόστος κτήσης την 31/12/2010 19.807.393 192.502.176 9.731.740 23.345.462 3.870.685 249.257.456 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 (21.538.728) (6.662.511) (15.733.674) 0 (43.934.914)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 19.807.392,70 170.963.448 3.069.228 7.611.787 3.870.685 205.322.540 

Τα οικόπεδα και τα κτίρια της Εταιρείας εµφανίζονται στην αναπροσαρµοσµένη αξία τους (τρέχουσα), που 

αποτελείται από την εύλογη αξία τους κατά την ηµέρα της αναπροσαρµογής (31/12/2010), µειωµένη µε τις 

µεταγενέστερες σωρευµένες αποσβέσεις και τις µεταγενέστερες σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

Επίσης η Εταιρεία κατά πάγια της τακτική τα κόστη που πραγµατοποιεί για την κατασκευή ενός παγίου κατά 

τη διάρκεια της χρήσης τα εµφανίζει στο λογαριασµό "Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση". Με την ολοκλήρωση 

της  κατασκευής  του  παγίου,  το  πάγιο  αναλόγως  το  σκοπό  της  χρησιµοποίησης  χαρακτηρίζεται  ως 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2010 (1η Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2010)                                 Σελίδα 38



ιδιοχρησιµοποιούµενο ή επενδυτικό ακίνητο. Όλα τα υπόλοιπα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 

(µηχανήµατα, µεταφορικά µέσα, λοιπός εξοπλισµός), εµφανίζονται στο κόστος κτήσης τους, µειωµένο µε τις 

σωρευµένες αποσβέσεις.

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

ενεργητικού έναντι δανεισµού. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας έχουν ασφαλιστική κάλυψη.

Μισθώσεις 

Η εταιρία  έχει  αποκτήσει  µηχανήµατα  και  µεταφορικά  µέσα  µε συµβάσεις  χρηµατοδοτικής  µίσθωσης.  Η 

λογιστική αξία των παγίων αυτών αναλύεται παρακάτω:

Ποσά σε € '
Μηχανήµατα & Λοιπός 

Εξοπλισµός
Μεταφορικά Μέσα

Έπιπλα και Λοιπός 

εξοπλισµός
Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2009 2.464.480 30.000 388.412 2.882.892 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (640.593) (16.750) (144.574) (801.916)

Καθαρή λογιστική αξία την  1/1/2009 1.823.888 13.250 243.838 2.080.976 

Αγορές 0 0 0 0 

Αποσβέσεις Χρήσης (154.198) (3.000) (25.894) (183.092)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009 2.464.480 30.000 388.412 2.882.892 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (794.790) (19.750) (170.468) (985.008)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2009 1.669.690 10.250 217.944 1.897.884 

Αγορές 0 0 0 0 

Αποσβέσεις Χρήσης (154.198) (3.000) (25.894) (183.092)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2010 2.464.480 30.000 388.412 2.882.892 

µείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (948.988) (22.750) (196.362) (1.168.100)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2010 1.515.492 7.250 192.050 1.714.792 

4.3. Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαµβάνουν λογισµικό και αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' Αδεια χρήσης Καζίνο Λογισµικό Πρόγραµµα Σύνολο

Κόστος Κτήσης την 1/1/2009 15.000.000 1.215.892 16.215.892 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις-Αποµειώσεις (1.041.667) (1.067.384) (2.109.051)

Λογιστική αξία την 1/1/2009 13.958.333 148.508 14.106.841 

Αγορές 0 22.100 22.100 

Αποσβέσεις - Αποµειώσεις Χρήσης 0 (115.718) (115.718)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2009 15.000.000 1.237.992 16.237.992 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις-Αποµειώσεις (1.041.667) (1.183.103) (2.224.769)

Λογιστική αξία την 31/12/2009 13.958.333 54.889 14.013.223 

Αγορές 0 20.050 20.050 

Αποσβέσεις - Αποµειώσεις Χρήσης 0 (41.879) (41.879)

Κόστος Κτήσης την 31/12/2010 15.000.000 1.258.042 16.258.042 

Συσσωρευµένες Αποσβέσεις-Αποµειώσεις (1.041.667) (1.224.981) (2.266.648)

Λογιστική αξία την 31/12/2010 13.958.333 33.061 13.991.394 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνουν αγορασθέν λογισµικό, καθώς και την άδεια χρήσης του 

Καζίνο. 
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∆υνάµει  της υπ’  αριθµ. 2096/9-12-94 απόφασης του Υπουργού Τουρισµού παραχωρήθηκε άδεια για την 

λειτουργία και εκµετάλλευση καζίνο στην δικαιοπάροχο της εταιρίας τότε «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» και 

στη  συνέχεια  «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ  ΣΙΘΩΝΙΑ  ΜΠΗΤΣ  ΚΛΑΜΠ Α.Ε»  η  οποία  πλέον  απορροφήθηκε  από  την 

εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.». Η ως άνω υπουργική απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 994/30-12-1994 

(Τεύχος Β’). Μεταξύ των σηµαντικότερων όρων της παραχώρησης της άδειας είναι οι εξής: 

���� Απαγορεύεται στον κάτοχο της αδείας η µεταφορά της επιχείρησης Καζίνο εκτός των εγκαταστάσεων 

του Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής.

���� Προβλέπεται συµµετοχή του ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη των παιχνιδιών (ποσοστό 20%).

���� Το ∆ηµόσιο αναλαµβάνει την υποχρέωση για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) ετών από την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης να µην χορηγούνται άλλες άδειες καζίνο πέραν αυτών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2206/1994.

���� Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 43 του Ν. 3105/2003, µέχρι τις 31.8.2014 δεν θα χορηγηθεί 

άλλη άδεια λειτουργίας καζίνο στο Νοµό Χαλκιδικής και σε περιµετρική απόσταση 30 χλµ. από τα 

όρια του Νοµού.

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

έναντι δανεισµού.

∆εν υπάρχουν συµβατικές δεσµεύσεις για την απόκτηση άυλων παγίων.

4.4. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αφορούν συµµετοχή στην Εταιρεία ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. Α.Ε. 

Το ποσοστό  συµµετοχής  της  Εταιρείας στη παραπάνω επιχείρηση  ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε.  Α.Ε.  δεν µεταβλήθηκε  σε 

καµία από τις παρουσιαζόµενες περιόδους.

Επωνυµία
Χώρα 

εγκατάστασης

Ποσοστό 

συµµετοχής

ΕΝ.Ο.Α.B.E Α.Ε. Ελλάδα 6,93%

Ακολούθως παραθέτουµε τα βασικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρείας:
Ποσά σε € '

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης
% 

Συµµ.
Ίδια Κεφάλαια

Μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις
Έσοδα Έξοδα

ΕΝ.Ο.Α.B.E Α.Ε. 6,93% 102.690 169.386 139.640 0 206.337 508.250 482.123

Ποσά σε € '

Επωνυµία Συγγενούς Επιχείρησης
% 

Συµµ.
Ίδια Κεφάλαια

Μη κυκλοφορούν 

ενεργητικό

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό

Μακροπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες 

Υποχρεώσεις
Έσοδα Έξοδα

ΕΝ.Ο.Α.B.E Α.Ε. 6,93% 92.238 156.851 161.973 0 226.586 465.128 405.558

31/12/2009

31/12/2010

4.5. Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα εκτιµήθηκαν στην εύλογη αξία, δηλαδή την αγοραία αξία, από την ανεξάρτητη 

εκτιµητική Εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE Α.Ε. Αναλυτικότερη παρουσίαση της έκθεσης εκτίµησης γίνεται 

στην "Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου" σελ 6.  Η ηµεροµηνία  στην οποία αναφέρεται  η έκθεση των 

εκτιµητών είναι η 31/12/2010. 

Με  βάση  τα  αποτελέσµατα  των  εκτιµήσεων  του  ανεξάρτητου  εκτιµητικού  οίκου  και  την  εκτίµηση  της 

∆ιοίκησης της Εταιρείας για τις παραδοχές που τις συνοδεύουν, προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 259.736.567 438.047.250

Ζηµίες από προσαρµογές της εύλογης αξίας (4.703.398) (1.257.570)

Μεταφορές σε ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα (3.487.836) (177.053.113)

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 251.545.333 259.736.567
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Ο προσδιορισµός της ακίνητης περιουσίας την 31/12/2010 προέκυψε από τη χρήση συντελεστών βαρύτητας 

επί δύο διαφορετικών µεθόδων εκτίµησης, που χρησιµοποίησε η ανεξάρτητη εκτιµητική Εταιρεία, ήτοι της 

µεθόδου  των  µελλοντικών  εσόδων  και  της  µεθόδου  του  Κόστους  Αντικατάστασης  (DRC).  Λόγω  µη 

αντικειµενικών  και  συγκρίσιµων  στοιχείων στην ευρύτερη περιοχή,  δεν χρησιµοποιήθηκε  η µέθοδος  των 

συγκρίσιµων τιµών. 

Η  Εταιρεία  κατέγραψε  στα  βιβλία  την  31/12/2010,  ως  αξία  των  ακινήτων  (επενδύσεις  σε  ακίνητα  και 

ιδιοχρησιµοποιούµενα κτήρια) € 446.186.858 δηλαδή µειωµένη κατά € 421.833 σε σχέση µε την εκτίµηση, 

αξία που αφορά τις πωληθείσες ιδιοκτησίες µε το υπ.αρ 50.128 /29-1-2010 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου 

Αθηνών Γεωργίου Στεφανάκου και  το υπ’αρ.50.127/29/1/2010 συµβόλαιο  του συµβολαιογράφου Αθηνών 

Νικολάου Στασινόπουλου στον πρόεδρο της Εταιρείας κ. Κων/νο Στέγγο  κατόπιν εγκρίσεων της Γ.Σ. των 

µετόχων  και  του  ∆.Σ.  της  Εταιρείας  καθώς  και  το  υπ.άρ.123.802/23-12-2010  συµβόλαιο  της 

συµβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ιωάννας Μπιλίση.

Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί  στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και  σχετίζονται  άµεσα µε τα 

επενδυτικά ακίνητα είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα από µισθώµατα 745.346 619.054

Άµεσες λειτουργικές δαπάνες 26.435.620 27.413.248

Όλα τα ακίνητα που έχουν ταξινοµηθεί σαν "Επενδύσεις σε Ακίνητα" ανήκουν στην ιδιοκτησία της Εταιρείας 

και είναι ελεύθερα βαρών. 

4.6. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

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

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆οσµένες Εγγυήσεις 4.416 152.957 

Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συγγενων - 

συνδεδεµένων επιχειρήσεων
863.838 846.817 

Σύνολο 868.254 999.774 

4.7. Αποθέµατα

Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Εµπορεύµατα 159.846 150.252 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιµα και 

ανταλλακτικά
1.410.393 1.444.332 

Σύνολο 1.570.240 1.594.583 

∆εν υπάρχουν ενεχυριασµένα αποθέµατα για εξασφάλιση υποχρεώσεων.

4.8. Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

Πελάτες 3.935.922 3.092.900 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 9.143.197 5.833.551 

Επιταγές Εισπρακτέες 667.649 724.962 

Γραµµάτια Εισπρακτέα 16.500 0 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (476.811) (332.673)

Σύνολο 13.286.458 9.318.741 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Λοιπές Απαιτήσεις

Προκαταβολές & δάνεια προσωπικού 10.635 9.535 

Παρακρατηµένοι φόροι 122.290 294.187 

Λοιποί χρεώστες 119.453 7.151.702 

Λοιπές απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 415.934 703.810 

Επίδικες απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 43.106 43.106 

Απαιτήσεις από επενδυτικά προγράµµατα 4.105.399 4.962.399 

Λογαριασµοί προς απόδοση & προκαταβολές 15.564.564 6.255.565 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 150.256 166.631 

Προβλέψεις για επισφάλειες σε δοσολ.λ/σµους (3.497) 0 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (178.771) (117.270)

Σύνολο 20.349.370 19.469.665 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσµης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσµων  χρηµατοοικονοµικών  περιουσιακών  στοιχείων  δεν  καθορίζεται  ανεξάρτητα  καθώς  η 

λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους.

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγµατοποιηθεί εκτίµηση των ενδείξεων για τυχόν αποµείωση 

τους.  Ορισµένες από τις απαιτήσεις  έχουν υποστεί  αποµείωση για τις  οποίες  έχει σχηµατιστεί  αντίστοιχη 

πρόβλεψη € 86 χιλ. Από την πρόβλεψη αυτή απαιτήσεις ποσού € 7 χιλ. διαγράφηκαν από τα βιβλία της 

Εταιρείας και περαιτέρω σχηµατίστηκε επιπλέον πρόβλεψη € 14 χιλ. Επιπλέον, ορισµένες από τις απαιτήσεις 

οι οποίες δεν έχουν υποστεί αποµείωση βρίσκονται σε καθυστέρηση. Η ανάλυση των εµπορικών και λοιπών 

απαιτήσεων της Εταιρείας, όπως προβλέπεται από το I.F.R.S. 7, παρατίθεται ακολούθως:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Αναµενόµενος χρόνος είσπραξης

Λιγότερο από 3 µήνες 13.573.099 8.297.530 

Μεταξύ 3 και 6 µηνών 2.349.435 8.702.487 

Μεταξύ  6 µηνών και 1 έτους 18.372.373 12.238.331 

Προβλέψεις αποµείωσης (659.079) (449.943)

Σύνολο 33.635.828 28.788.406 

4.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ταµειακών διαθεσίµων της Εταιρείας έχουν ως ακολούθως:
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Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 606.791 943.650 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 865.564 2.501.319 

Σύνολο 1.472.354 3.444.969 

Κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες δεν υπήρχαν υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασµούς.

4.10. Μετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2010 αποτελείται από 40.281.834 ονοµαστικές, κοινές και 

πλήρως εξοφληµένες µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 3,00 η κάθε µία. Το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

ανέρχεται σε €120.845.500. Η καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου κατά 500 ευρώ µε έκδοση 

166 µετοχών για την στρογγυλοποίηση του αριθµού των µετοχών έγινε µετά τις 31/12/2010. 

4.11. Αποθεµατικά από αποτίµηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες

Η κίνηση  του  αποθεµατικού  από την  αποτίµηση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων  της  Εταιρείας  σε 

τρέχουσες αξίες έχει ως εξής:.

Ποσά σε € '
Αποτίµηση ακινήτων σε 

εύλογες αξίες

Υπόλοιπο την 1/1/2009 2.986.269

Πλέον: Αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τρέχουσας χρήσης 258.296 

Πλέον: Αναβαλλόµενη φορολογία (51.658)

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης Αξίας (477.524)

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 95.505 

Υπόλοιπο την 31/12/2009 2.810.888

Πλέον: Αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τρέχουσας χρήσης 212.937 

Μείον: Αναβαλλόµενη φορολογία (591.507)

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης Αξίας (589.428)

Μείον: Αναβαλλόµενη φορολογία αποθεµατικού (42.587)

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 117.886 

Υπόλοιπο την 31/12/2010 1.918.188

H Εταιρεία  έχει  αναγνωρίσει  αναβαλλόµενη  φορολογική  υποχρέωση  επί  του  κέρδους  επανεκτίµησης  σε 

εύλογες αξίες.

4.12. Αποθεµατικά κεφάλαια

Η ανάλυση των λοιπών αποθεµατικών της Εταιρείας, έχει ως εξής:

Ποσά σε €' 31/12/2010 31/12/2009

Τακτικό αποθεµατικό 338.740 338.740

Ειδικά αποθεµατικά 98.792 98.792

Αφορολόγητα και Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 462.727 462.727

Aποθεµατικό Εσωτερικής Αξίας Stock Option 16.291.087 16.291.087

Αποθεµατικό Μετατρέψιµο Οµολογειακού ∆ανείου 2.846.103 2.846.103

Σύνολο 20.037.451 20.037.451

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε την Ελληνική εµπορική νοµοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα 

κέρδη της χρήσης, να σχηµατίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεµατικό µέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο 

του καταβληµένου µετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της Εταιρείας απαγορεύεται η 

διανοµή του τακτικού αποθεµατικού.

Αφορολόγητα  αποθεµατικά  ειδικών  διατάξεων  νόµων  και  λοιπά  ειδικά  αποθεµατικά: Τα 

αφορολόγητα  αποθεµατικά  ειδικών  διατάξεων  νόµων  αφορούν  µη  διανεµηθέντα  κέρδη  τα  οποία 

απαλλάσσονται  της φορολογίας βάσει  ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι 
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υπάρχουν  επαρκή  κέρδη  για  το  σχηµατισµό  τους).  Τα  αποθεµατικά  αυτά  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο 

επενδύσεις  και  δεν  διανέµονται.  Για  τα  αποθεµατικά  αυτά  δεν  έχει  λογιστικοποιηθεί  αναβαλλόµενη 

φορολογική υποχρέωση.

Αποθεµατικά εσωτερικής αξίας  stock option: Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης της Τακτικής  Γενικής 

Συνέλευσης  των  µετόχων της  Εταιρείας  της  30/06/2008  έγινε  διάθεση  δικαιωµάτων προαίρεσης  αγοράς 

µετοχών (stock options) στον Πρόεδρο του ∆.Σ. συνολικού αριθµού µετοχών 1.324.000 µε τιµή διάθεσης 

στην  ονοµαστική  αξία  της  µετοχής  €  3,00,  ήτοι  ποσού €  3.972.000.  Η αποτίµηση σε  εύλογη  αξία  των 

παραπάνω δικαιωµάτων, είχε ως αποτέλεσµα τον σχηµατισµό σχετικού αποθεµατικού ύψους € 15,921 εκατ.

Η  Εταιρεία  για  την  αναγνώριση  του  Προγράµµατος  εφάρµοσε  το  ∆.Π.Χ.Π  2  "Πληρωµές  Βασισµένες  σε 

Μετοχές". Η Εταιρεία αποτίµησε στην εύλογη αξία τους, κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης, τις εκδοθείσες 

µετοχές. Η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας και της τιµής άσκησης (οικονοµική αξία µετοχής) µεταφέρθηκε 

στα αποτελέσµατα τη στιγµή της άσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. Η εύλογη 

αξία ανά δικαίωµα, έχει υπολογισθεί βάσει της εύλογης αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της 31/07/2008, χωρίς 

αναπροσαρµογή αυτών µε τη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµειακών ροών (DCF), καθώς δεν υπήρχαν 

συγκρίσιµα  κι  αντικειµενικά  κριτήρια  για  τη  χρήση  της  µεθόδου  αυτής.  Η  εύλογη  αξία,  ανά  δικαίωµα 

προσδιορίστηκε σε € 15,025.

4.13. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ακολούθως παρατίθεται  ανάλυση των προµηθευτών και  των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της 

Εταιρείας:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές 

Υποχρεωσείς

Προµηθευτές 4.234.951 3.827.170 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 5.774.580 3.348.828

Επιταγές πληρωτέες 822.513 899.980 

Σύνολο 10.832.044 8.075.979 

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προκαταβολές πελατών 4.092.858 509.925 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 1.230.692 1.082.403 

Οφειλές σε ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 449.398 565.082 

∆ικαιούχοι αµοιβών 476.051 491.368 

Πιστωτές διάφοροι 324.317 1.034.817 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  προς

συνδεδεµένες επιχ.I/C
721 0 

Φόροι & τέλη 106.788 592.867 

Φόροι & τέλη καζίνο 7.239.149 8.929.140 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 211.940 235.489 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 70.669 25.237 

Σύνολο 14.202.583 13.466.328 

Όλες οι υποχρεώσεις που αναλύονται στον παραπάνω πίνακα θεωρούνται ως βραχυπρόθεσµες. Οι εύλογες 

αξίες  των  εµπορικών  και  λοιπών  υποχρεώσεων  δεν  παρουσιάζονται  χωριστά  καθώς,  εξαιτίας  της 

βραχυπρόθεσµης  διάρκειας  τους,  η  ∆ιοίκηση  θεωρεί  ότι  οι  λογιστικές  αξίες,  που  αναγνωρίζονται  στην 

Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, αποτελούν µία λογική προσέγγιση των εύλογων αξιών.
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4.14. Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, µε τη χρησιµοποίηση 

των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν  στην  Ελλάδα.  Τα ποσά που εµφανίζονται  στην  Κατάσταση 

Οικονοµικής Θέσης εκτιµάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν µετά την 31/12/2010. 

Για τον υπολογισµό της αναβαλλόµενης φορολογίας έχει ληφθεί υπόψη ο Ν.3697/25.09.2008 σύµφωνα µε 

τον οποίο φορολογικός συντελεστής, βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος επί των κερδών των εταιρειών, 

µειώνεται σταδιακά κατά µία ποσοστιαία µονάδα κάθε έτος από το 2010 έως και το 2014, όπου θα ανέρχεται 

σε 20%.

Για τις φορολογικές ζηµιές της Εταιρείας δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση βάσει των 

εκτιµήσεων της διοίκησης. 

Οι  κινήσεις  των  αναβαλλόµενων  φορολογικών  απαιτήσεων  και  υποχρεώσεων  της  Εταιρείας  πριν  τον 

συµψηφισµό τους έχουν ως κάτωθι: 

Ποσά σε € '

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 0 (66.797.987) 0 (64.463.831)

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 0 (2.569.548) 0 (2.509.644)

Αποθεµατικά κεφάλαια 0 (643.165) 0 (51.658)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
49.929 0 62.297 0 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 3.148 0 3.148 0 

Πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 4.344 0 16.011 0 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 0 (870.183) 0 (597.154)

Υποχρεώσεις 0 (3.148) 0 (311.197)

∆ιάφορες προσαρµογές 0 0 220.928 0 

Σύνολο 57.421 (70.884.030) 302.384 (67.933.484)

Συµψηφισµός (57.421) (57.421) (302.384) (302.384)

Καθαρή αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση/ 

(υποχρέωση)
0 (70.826.610) 0 (67.631.100)

31/12/2010 31/12/2009

Η αντίστοιχη επίδραση στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και στα ίδια κεφάλαια έχουν :

Ποσά σε € '

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Αναγνωρισµένες στα 

Ίδια Κεφάλαια

Αναγνωρισµένες στα 

αποτελέσµατα χρήσης 

Έσοδο / (Έξοδο)

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία (730.613) (1.603.542)

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 0 (59.904)

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
0 (12.369)

Πάγια αποκτηθέντα µε χρηµατοδοτική µίσθωση 0 (11.667)

Αποθεµατικά κεφάλαια (591.507) 0 

Κρατικές Επιχορηγήσεις 0 (273.029)

Υποχρεώσεις 0 308.049 

∆ιάφορες προσαρµογές 0 (220.928)

Σύνολο (1.322.120) (1.873.390)

31/12/2010

4.15. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας, τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι βραχυπρόθεσµες αναλύονται 

στον επόµενο πίνακα:
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Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 14.114 20.051 

∆άνεια τραπεζών 11.167.790 11.253.753 

Σύνολο 11.181.904 11.273.804 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 7.606 46.662 

Τραπεζικός δανεισµός 3.950.568 536.000 

Σύνολο 3.958.174 582.662 

∆ανεισµός την 31/12/2010

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις 

χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης

Τραπεζικός δανεισµός

Ένα έτος και λιγότερο 7.606 3.950.568 

Μεταξύ ενός και δύο ετών 14.114 11.167.790 

Σύνολο 21.720 15.118.358 

∆ανεισµός την 31/12/2009

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις 

χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης

Τραπεζικός δανεισµός

Ένα έτος και λιγότερο 46.662 536.000 

Μεταξύ ενός και δύο ετών 20.051 11.253.753 

Σύνολο 66.713 11.789.753 

Αναφορικά  µε  τις  χρηµατοδοτικές  µισθώσεις  που  έχει  συνάψει  η  Εταιρία,  ακολουθεί  ανάλυση  των 

τοκοχρεολυσίων που θα καταβληθούν τα προσεχή έτη, µε διακεκριµένη ανάλυση του κεφαλαίου που θα 

αποπληρωθεί και του χρεωστικού τόκου: 

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 23.369 71.106 

Μη ∆εδουλευµένοι Τόκοι (1.649) (4.393)

Σύνολο υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις
21.720 66.713 

Οι κυριότεροι όροι των εν ισχύ συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης της εταιρίας την 31/12/2010 έχουν ως 

εξής:

Ηµεροµηνία Περιγραφή εξοπλισµού Αξία
Τιµή 

εξαγοράς
Επιτόκιο

Σύνολο 

µισθίων

∆ιάρκεια 

µισθίου 

(µήνες)

∆όση Λήξη

31/5/2005
4 µηχανές συλλογής και διαχωρισµού 

µαρκών 
67.237 10 EURIBOR 1µ. +2% 60 3 3.895 10/9/2012

4.16. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

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

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

αποχωρεί  λόγω  συνταξιοδότησης.  Η  σχετική  υποχρέωση  υπολογίστηκε  κατόπιν  αναλογιστικής  µελέτης. 

Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που 

απαιτούνται  από  τις  προδιαγραφές  που  θέτουν  τα  ∆ιεθνή  Λογιστικά  Πρότυπα  (∆.Λ.Π.  19)  και  είναι 
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υποχρεωτικό  να  καταχωρηθούν  στην  Κατάσταση  Οικονοµικής  Θέσης  και  την  Κατάσταση  Συνολικού 

Εισοδήµατος κάθε επιχείρησης.

Η  Εταιρεία  δεν  έχει  επίσηµα  ή  ανεπίσηµα  ενεργοποιήσει  κανένα  ειδικό  πρόγραµµα  παροχών  προς  τους 

εργαζόµενους της, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόµενων. Το µόνο 

πρόγραµµα  που  βρίσκεται  εν  ισχύ  είναι  η  συµβατική  υποχρέωση  µε  βάση  την  ισχύουσα  νοµοθεσία 

Ν.2112/1920 και Ν.3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού.

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 392.251 261.906 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) (45.960) 152.441 

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας (95.144) (101.357)

Σύνολο 251.147 312.990 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 48.491 277.656 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 13.387 17.410 

Σύνολο 61.878 295.066 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος έχουν ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις ισολογισµού αρχής 312.990 306.813 

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη (123.721) (288.889)

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 61.878 295.066 

Υποχρέωση στον ισολογισµό 251.147 312.990 

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

εξής:

Βασικές αναλογιστικές παραδοχές 31/12/2010 31/12/2009

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,30% 5,67%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3,00% 4,00%

Πληθωρισµός 2,50% 2,50%

∆ηµογραφικές Υποθέσεις:

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

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

νοσηρότητας  χρησιµοποιώντας  τον  αντίστοιχο  Ελβετικό  πίνακα  EVK2000  για  άνδρες  και  γυναίκες 

τροποποιηµένο κατά 50%.

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

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

ρυθµίσεις.
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4.17. Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 19.476.684 20.827.768

Προσθήκες 0 0

Μεταφορά (πίστωση) στα αποτελέσµατα χρήσης (1.594.801) (1.351.085)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 17.881.883 19.476.684

Εισπραχθείσες κατά την διάρκεια του έτους 857.000 11.124.150

Οι ανάλυση των εµφανιζόµενων επιχορηγήσεων έχει ως ακολούθως:

Επιχορήγηση  του  ΥΠΕΘΟ µε  αντικείµενο  επένδυσης  την  ανακαίνιση  µε  αναβάθµιση  από  4*  σε  5*  του 

Ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η συνολική εγκεκριµένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 23,81 εκατ. και η συνολική 

εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε ύψος € 9,52 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριµένης δαπάνης 

του έργου. Για το εν λόγω έργο έως το τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση και η έναρξη 

της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών Η συνολική τελική δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το αρµόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε  € 

18,64 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε € 7,46 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της 

εγκεκριµένης δαπάνης του έργου η οποία και εισπράχθηκε. Η εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση θεραπείας στον 

αρµόδιο  Υπουργό  σχετικά µε την τελική δαπάνη της επένδυσης  η οποία ενώ ανήλθε σε  € 25.93 εκατ. 

µειώθηκε αδικαιολόγητα  από την υπηρεσία κατά € 7.29 εκατ. που αντιστοιχεί σε µείωση της δικαιούµενης 

επιχορήγησης  κατά  € 2.92 εκατ.  Για το εν  λόγω έργο έως το τέλος  της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε  η 

ολοκλήρωση και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών Η συνολική τελική δαπάνη του έργου που εγκρίθηκε από το αρµόδιο 

Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε € 18,64 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε € 7,46 εκατ., ήτοι 

ποσοστό 40% της εγκεκριµένης  δαπάνης  του έργου η οποία  και  εισπράχθηκε.  Η εταιρεία έχει  υποβάλει 

αίτηση θεραπείας στον αρµόδιο Υπουργό  σχετικά µε την τελική δαπάνη της επένδυσης η οποία ενώ ανήλθε 

σε € 25.93 εκατ. µειώθηκε αδικαιολόγητα  από την υπηρεσία κατά € 7.29 εκατ. που αντιστοιχεί σε µείωση 

της δικαιούµενης επιχορήγησης κατά € 2.92 εκατ.

Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ για την ίδρυση Κέντρου Θαλασσοθεραπείας SPA και στη δηµιουργία νέων χρήσεων 

των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ. Η συνολική εγκεκριµένη δαπάνη του έργου ανέρχεται 

σε € 5,70 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 30% 

της  εγκεκριµένης  δαπάνης  του  έργου.  Και  για  το  εν  λόγω  έργο  έως  το  τέλος  της  χρήσης  2009 

πραγµατοποιήθηκε  ο έλεγχος  και  πιστοποιήθηκε  η ολοκλήρωση του  από το αρµόδιο  Κεντρικό Όργανο 

Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και αναµένεται η είσπραξη του αναλογούντος 

τµήµατος  της  δικαιούµενης  επιχορήγησης.  Η  συνολική  τελική  δαπάνη  του  έργου  που  εγκρίθηκε  από  το 

αρµόδιο Κ.Ο.Ε. ανήλθε σε  € 6,40 εκατ. και η συνολική εγκεκριµένη επιχορήγηση του δηµοσίου σε  €  1,92 

εκατ., ήτοι ποσοστό 30% της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου.

Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ  που αφορά στη δηµιουργία κέντρου θαλασσοθεραπείας  στο ξενοδοχείο «Μελίτων 
Μπήτς», που ευρίσκεται στο συγκρότηµα «Πόρτο Καρράς» στη Σιθωνία Χαλκιδικής. Η συνολική εγκεκριµένη 
δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 7,12 εκατ.  ενώ η δικαιούµενη επιχορήγηση  ανέρχεται σε € 2,49 εκατ.,  
ήτοι ποσοστό 35% της συνολικής εγκεκριµένης δαπάνης. Για το έργο αυτό το οποίο έχει ολοκληρωθεί, σαν 
φυσικό  αντικείµενο,εγκρίθηκε  απο την  οικεία  Γνωµοδοτική  Επιτροπή  η δικαιούµενη  επιχορήγηση  και στην 
συνέχεια εισπράχθηκε ποσο ύψους 2,17 εκατ. και έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας για υπολοιπόµενο ποσό 
0,32 εκατ. ευρώ. 
Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ  για τον εκσυγχρονισµό του ξενοδοχείου «Μελίτων Μπήτς», που ευρίσκεται στο 
συγκρότηµα «Πόρτο Καρράς» στη Σιθωνία. Η συνολική εγκεκριµένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε € 18,22 
εκατ.  ενώ  η  δικαιούµενη  επιχορήγηση   ανέρχεται  σε  €  6,38  εκατ.,  ήτοι  ποσοστό  35%  της  συνολικής  
εγκεκριµένης δαπάνης. Έως το τέλος της χρήσης 2009 πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου 
από το Κεντρικό Όργανο Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και  η εγκεκριµένη δαπάνη 
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της επένδυσης ανήλθε στο ποσό των  21,03 εκατ. ευρώ και η επιχορήγηση ανήλθε στο ποσό 6,53 εκατ. η 
οποία και εισπράχθηκε.
Επιχορήγηση του ΥΠΕΘΟ  για την αναβάθµιση κατηγορίας από 3 σε 5 αστέρια του Ξενοδοχείου VILLAGE 

INN.  Η συνολική εγκεκριµένη δαπάνη του έργου ανέρχεται  σε € 4,29 εκατ. και η  συνολική εγκεκριµένη 

επιχορήγηση του δηµοσίου σε ύψος € 1,71 εκατ., ήτοι ποσοστό 40% της εγκεκριµένης δαπάνης του έργου. 

Έως το τέλος της χρήσης 2010 είχε εκτελεσθεί  άνω του  70% των παραπάνω προβλεπόµενων εργασιών 

ανακαίνισης και αναβάθµισης του ξενοδοχείου , έγινε ο σχετικός έλεγχος και η πιστοποίηση των εργασιών 

αυτών από το αρµόδιο  όργανο Κ.Ο.Ε.  του Υπουργείου και  εγκρίθηκε η αναλογούσα επιχορήγηση – στο 

εκτελεσθέν και πιστοποιηθέν τµήµα - ποσού € 857.000, η οποία και εισπράχθηκε .

4.18. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Για  την  τρέχουσα  χρήση  δεν  προκύπτουν  φορολογικές  υποχρεώσεις  λόγω  του  συµψηφισµού  των 

φορολογικών κερδών της τρέχουσας χρήσης µε τις φορολογικές ζηµιές της προηγούµενης χρήσης.

Ποσά σε €' 31/12/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήµατος 476.691 0 

Σύνολο φορολογικών υποχρεώσεων 476.691 0 

4.19. Κύκλος εργασιών

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας για έχει ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Έσοδα Καζίνο 6.996.636 12.137.261 

Έσοδα Ξενοδοχείου 15.885.100 18.894.006 

Σύνολο 22.881.736 31.031.267 

Ποσοστό µικτού κέρδους -15,53% 28,20%

4.20. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία

Η ανάλυση των εξόδων της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:

Ποσά σε € ' Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 3.380.260 0 0 3.380.260 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 10.509.004 1.095.096 273.702 11.877.802 

Αµοιβές & έξοδα  τρίτων 1.366.372 920.220 185.895 2.472.486 

Παροχές τρίτων 3.211.090 285.845 176 3.497.111 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 12.170 6.841 0 19.011 

Φόροι - Τέλη 233.711 201.573 21.137 456.420 

∆ιάφορα έξοδα 746.521 210.133 2.367.661 3.324.314 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.866.664 439.073 769 8.306.506 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 22.933 18.946 0 41.879 

Ιδιοπαραγωγή (913.103) 0 0 (913.103)

Σύνολο 26.435.620 3.177.726 2.849.339 32.462.685 

31/12/2010
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Ποσά σε € ' Κόστος πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Σύνολο

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο 3.364.587 0 0 3.364.587 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 12.807.399 1.213.559 287.742 14.308.700 

Αµοιβές & έξοδα  τρίτων 1.831.136 899.347 255.361 2.985.843 

Παροχές τρίτων 2.755.808 327.049 306 3.083.163 

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (378.570) 17.647 10.064 (350.859)

Φόροι - Τέλη 423.572 167.687 50.283 641.542 

∆ιάφορα έξοδα 679.504 140.753 4.414.136 5.234.392 

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων 7.753.482 501.805 1.495 8.256.782 

Αποσβέσεις άυλων παγίων 21.438 94.280 0 115.718 

Ιδιοπαραγωγή (1.845.108) 0 0 (1.845.108)

Σύνολο 27.413.248 3.362.126 5.019.386 35.794.760 

31/12/2009

Οι παροχές προς το προσωπικό της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Μισθοί, ηµεροµίσθια & επιδόµατα 9.037.840 10.638.136 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 2.560.454 2.993.226 

Συµβατική υποχρέωση για παροχή εφάπαξ ποσού σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού (έξοδο 

περιόδου)

48.491 23.494 

Αποζηµιώσεις τερµατισµού υπηρεσίας 0 322.335 

Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους 231.017 331.509 

Σύνολο 11.877.802 14.308.700 

31/12/2010 31/12/2009

Αριθµός Προσωπικού 139 152

4.21. Λοιπά έξοδα και έσοδα εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έξοδα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις (1.177.490) (1.635.206)

Λοιπά Έξοδα (337.183) (177.444)

Φόροι και τέλη άλλα έξοδα 0 (142.541)

Ζηµιές από εκποίηση επενδυτικών εδαφ.εκτάσεων (12.468) (117)

Σύνολο (1.527.140) (1.955.308)

Τα λοιπά έσοδα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων 265.084 188.300 

Επιχορηγήσεις 14.954 116.006 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 1.594.801 1.351.085 

Κέρδη από εκποίηση επενδυτ.εδαφ.εκτασεων 102.966 0 

Λοιπά έσοδα 1.594.029 1.225.033 

Σύνολο 3.571.833 2.880.423 
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4.22. Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα της Εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Προεξόφληση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία
13.387 17.410 

Τόκοι χρηµατοδοτικών µισθώσεων 1.489 (660)

Tόκοι & έξοδα οµολογιακών δανείων I/C 490.036 740.080 

Tόκοι & έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρ. 0 808 

Tόκοι & έξοδα λοιπών τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων 184.478 639.219 

Σύνολο 689.390 1.396.857 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Τόκοι Τραπεζών 2.266 48.930 

Σύνολο 2.266 48.930 

Άλλα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

∆ιάφορα έξοδα και προµήθειες τραπεζών (18.608) (10.950)

Χρηµ/κο κόστος προεξόφλησης ενδοετ.

Υπολοίπων
(136.162) 0 

Συναλλαγµατικές διαφορές 48 28.312 

Σύνολο (154.721) 17.361 

4.23. Κέρδη / ζηµιές από την αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων

Τα  αποτελέσµατα  που  προέκυψαν  από  την  επανεκτίµηση  των  επενδυτικών  ακινήτων  της  Εταιρείας 

αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη /(ζηµίες) από αποτίµηση επενδυτικών 

ακινήτων
8.396.715 1.257.570 

Σύνολο 8.396.715 1.257.570 

4.24. Έξοδο φόρου

Η  δαπάνη  για  το  φόρο  εισοδήµατος  των  χρήσεων  που  έληξαν  στις  31/12/2009  και  στις  31/12/2008 

αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Τρέχων Φόρος 0 0 

Αναβαλλόµενος Φόρος (1.873.390) (540.346)

Επίδραση του αναβαλλόµενου φόρου λόγω αλλαγών των φορολογικών 

συντελεστών
(222.355) 0 

Σύνολο Φόρων (2.095.745) (540.346)

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

προχώρησε σε κλείσιµο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009.

Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι 

και τη χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν οριστικά ειλικρινή και ακριβή.
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Η διοίκηση της εταιρίας για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 2005 – 2009 πιστεύει ότι δεν πρόκειται να 

προκύψουν  από τον φορολογικό έλεγχο  σηµαντικά ποσά φορολογικών  διαφορών.  Επιπλέον για  όλες τις 

ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία εµφανίζει φορολογικές ζηµίες. Οι τυχόν επιπλέον φόροι που ενδεχοµένως να 

προκύψουν καταχωρούνται εντός της χρήσης κατά την οποία οριστικοποιείται ο φορολογικός έλεγχος.

Από τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο ο οποίος αφορούσε στη χρήση 2004 προέκυψε φόρος € 528 χιλ. Η 

εταιρεία αποδέχθηκε λογιστικές διαφορές € 312 χιλ.  το οποίο περιορίστηκε στα   € 297 χιλ. και επί των 

οποίων  καταλογίστηκε  φόρος  €  104  χιλ.  και  πρόστιµα  €  13  χιλ.  Τα  ποσά  αυτά  αναγνωρίστηκαν  στα 

αποτελέσµατα της χρήσης 2005.

Για το υπόλοιπο ποσό € 972 χιλ. των λογιστικών διαφορών για το οποίο καταλογίστηκε φόρος € 340 χιλ. και 

πρόστιµα  €  71  χιλ.  η  εταιρεία  κατέθεσε  προσφυγή  στο  ∆ιοικητικό  Πρωτοδικείο  Αθηνών  καθ’  όσον  ο 

καταλογισµός των εν λόγω λογιστικών διαφορών βασίσθηκε – κατά την άποψη της εταιρείας – σε εσφαλµένη 

ερµηνεία τόσο της µέχρι σήµερα διαµορφωθείσας νοµολογίας, όσο και των πραγµατικών στοιχείων.

Η εταιρεία εκτιµά ότι θα δικαιωθεί κατά την εξέταση της ως άνω προσφυγής.

Από το φορολογικό  έλεγχο  ο  οποίος  αφορούσε  στη  χρήση 2003  και  διενεργήθηκε  από  την  Οικονοµική 

Υπηρεσία  ΦΑΕ  Πειραιά  δεν  προέκυψε  φόρος.  Σηµειώνεται  ότι  ο  έλεγχος  ολοκληρώθηκε  το  2005  και 

αφορούσε στον προσδιορισµό των πάσης φύσεως φορολογικών υποχρεώσεων (εισοδήµατος, Κ.Β.Σ., τελών 

χαρτοσήµου,  Φόρου  Μεγάλης  Ακίνητης  Περιουσίας,  Φ.Μ.Υ.).  Για  τις  χρήσεις  2005  και  2006  η  εταιρεία 

ευρίσκεται σε διαδικασίες ελέγχου από το ∆ΕΚ.

Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.»  έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την 

χρήση 2004.

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τη χρήση 2005 µέχρι και τη χρήση 2010 και κατά συνέπεια οι 

φορολογικές υποχρεώσεις της για τις παραπάνω χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

Η εταιρεία κατά πάγια τακτική δεν σχηµατίζει πρόβλεψη για φόρους που πιθανόν να προκύψουν κατά τον 

φορολογικό  έλεγχο  διότι  τα  ποσά  δεν  είναι  δυνατόν  να  προσδιοριστούν.  Οι  τυχόν  επιπλέον  φόροι 

καταχωρούνται εντός της χρήσης κατά την οποία οριστικοποιείται ο φορολογικός έλεγχος.

 Η απορροφηθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί 

περαίωσης  εκκρεµών  φορολογικών  υποθέσεων  προχώρησε  σε  κλείσιµο  των  ανέλεγκτων  φορολογικών 

χρήσεων 2007 - 2009.

Τα αποτελέσµατα που κοινοποιούνται στις φορολογικές αρχές θεωρούνται προσωρινά µέχρι τα βιβλία και 

στοιχεία  της  Εταιρείας  να εξετασθούν  από  τις  φορολογικές  αρχές  και  οι  φορολογικές  δηλώσεις  κριθούν 

οριστικές.  Συνεπώς,  η Εταιρεία  υπόκεινται  σε  υποχρέωση για  πιθανές  ποινές και  φόρους  που µπορεί  να 

επιβληθούν κατά την εξέταση των βιβλίων και στοιχείων.

Κατά τον υπολογισµό του εξόδου για φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης η Εταιρεία δεν έλαβε υπόψη 

της τις τυχόν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από έναν µελλοντικό φορολογικό 

έλεγχο, καθώς δεν είναι σε θέση να εκτιµήσει αξιόπιστά το αποτέλεσµα ενός τέτοιου ελέγχου. 

Η  Εταιρεία  έχει  για  τη  τρέχουσα  χρήση  πρόσθετες  φορολογικά  εκπιπτόµενες  ζηµιές  για  τις  οποίες  δεν 

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

κρίνεται αβέβαιη. 

4.25. Κέρδη ανά µετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή για την Εταιρεία έχουν ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Κέρδη µετά από φόρους (2.077.131) (6.966.859)

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 40.281.833 40.281.833 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (σε ευρώ) (0,0516) (0,1730)
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5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

5.1. ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ένα έτος και λιγότερο 0 43.754 

Μεταξύ ενός και δύο ετών 0 0 

Σύνολο 0 43.754 

5.2. Συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής:

Παροχή υπηρεσιών

Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής - 164.622

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 321.531 292.457

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 418.066 149.425

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 157.118 170.224

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 1.200 1.200

Σύνολο 897.915 777.928

Πωλήσεις αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 4.895 10.960

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 2.143 344

Σύνολο 7.038 11.304

Λήψη υπηρεσιών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 412.385 356.101

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συγγενής 722.997 467.996

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής 391.911 -

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 811.452 413.916

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 602.814 -

Σύνολο 2.941.561 1.238.013

Αγορές αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής - 242

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής - 8.748

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 148.652 260.812

Σύνολο 148.652 269.802

5.3. Υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών

Οι απαιτήσεις προς συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής:
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Απαιτήσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 456.150 1.725.694

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. Συγγενής 13.495.044 10.948.269

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής - 263.220

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής - 31.604

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 6.626.230 4.323.316

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 62.285 60.448

Σύνολο 20.639.709 17.352.550

Υποχρεώσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 31/12/2010 31/12/2009

Τοξότης ΑΤΕ Συγγενής 165.575 -

Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 37.821 -

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 1.292.752 1.327.333

Πόρτο Καρράς Τουριστικές Αναπτύξεις ΑΕ Συγγενής 203.800 193.200

Σύνολο 1.699.949 1.520.533

5.4. Αµοιβές βασικών διοικητικών στελεχών

Οι αµοιβές των βασικών διοικητικών στελεχών της Εταιρείας είναι οι εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Αµοιβές µελών διοίκησης (εκτός µισθού) 92.500 0

Μισθοί µελών διοίκησης & ∆ιευθυντικών Στελεχών 214.854 511.167

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 39.143 84.351

Σύνολο 346.497 595.518

5.5. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις

Επίδικες υποθέσεις

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

επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία  της Εταιρείας.  Οι κύριες  εκκρεµείς  υποθέσεις είναι  οι 

αγωγές χρονοµισθωτών κατά της Εταιρείας. Στο γενικότερο θέµα µε τους χρονοµισθωτές η Εταιρεία έχει 

δικαιωθεί από τον Άρειο Πάγο και έτσι είναι βέβαιο ότι όλες οι εκκρεµείς αγωγές θα απορριφθούν.

Η Εταιρεία έχει ασκήσει αγωγή κατά των ασφαλιστικών εταιρειών του συγκροτήµατος για ποσό € 700.000 

για µη καταβολή αποζηµίωσης λόγω εκτεταµένων καταστροφών που συνέβησαν τον Αύγουστο του 2008 

από θεοµηνία.

Εις βάρος των απορροφειθεισών εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.»  υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους € 705 χιλ., λόγω απαγόρευσης 

εισόδου στο καζίνο, στα άτοµα που έχουν εγείρει τις υποθέσεις αυτές. Η εκτίµηση της διοίκησης είναι ότι 

αυτές οι απαιτήσεις είναι υπερβολικές και αβάσιµες και θεωρεί ότι θα απορριφθούν. Έως την ηµεροµηνία 

έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί αποφάσεις υπέρ ατόµων που τους επιδίκαζε συνολικά 

€ 25 χιλ. Το συνολικό ποσό που απαιτούσαν τα παραπάνω άτοµα ανέρχονταν σε € 530 χιλ. Έναντι  των 

παραπάνω υποθέσεων η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 60 χιλ.

Επιπλέον υπάρχει αγωγή διεκδίκησης ποσού 222.889,00 € για παροχή υπηρεσίας την οποία η εταιρεία δεν 

αναγνωρίζει  ότι  παρασχέθηκε  ,η  οποία  συζητήθηκε  στο  Πολυµελές  Πρωτοδικείο  Αθηνών  στις  4.2.2010. 

Εκτιµάται η απόρριψη της αγωγής ως αβάσιµη. 

Με τις υπ’αρ.529/2008 και 530/2008 αποφάσεις της ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, επιβλήθηκαν πρόστιµα συνολικού 

ύψους  400.000  €  για  λήψη  εικονικών  τιµολογίων.  Έχει  καταβληθεί  το  10% του  ανωτέρω  ποσού  λόγω 

άσκησης προσφυγών. Η εταιρεία εκτιµά ότι θα απαλλαγεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Επίσης, κατά της εταιρείας υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους € 136.135 από πρώην υπαλλήλους λόγω 

παράνοµης απόλυσή τους. Η νοµική υπηρεσία της εταιρείας θεωρεί  ότι οι  αγωγές θα απορριφθούν γιατί 

τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες απόλυσης.
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Τέλος υπάρχουν λοιπές απαιτήσεις ύψους 236 χιλ €.Για τις εν λόγω απαιτήσεις  έχει γίνει  πρόβλεψη στα 

βιβλία της εταιρείας ύψους 67 χιλ. Η νοµική υπηρεσία της εταιρείας θεωρεί ότι αυτές  είναι αµφισβητούµενες 

αλλά υπάρχουν σοβαρά νοµικά επιχειρήµατα για να κερδηθούν οι υποθέσεις αυτές.

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

σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

5.6. Ανειληµµένες υποχρεώσεις

∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις

Η Εταιρεία σαν µισθωτής

Η Εταιρεία µισθώνει  χώρο για γραφεία έναντι  ετήσιου µισθώµατος € 3.521,64.Το µίσθωµα καταβάλλεται 

στην µητρική Εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. κατά 60% και στην µέτοχο Εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. κατά 

40%.

Η Εταιρεία σαν εκµισθωτής

Η Εταιρεία εκµισθώνει τις εγκαταστάσεις του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ της Χαλκιδικής ως εξής:

1) Στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ Α.Ε. τις εγκαταστάσεις µαρίνας η οποία αποτελείται από τεχνητό 

λιµάνι, κτίριο συνεργείου σκαφών και λοιπών εγκαταστάσεων έναντι ετήσιου µισθώµατος ποσοστού 8% µε 

ιδιωτικό συµφωνητικό µίσθωσης µέχρι 14/10/2028.

2) Στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε. την ξενοδοχειακή µονάδα ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ µε ιδιωτικά 

συµφωνητικά τις 18/09/2001 και 25/05/2004 µέχρι 14/10/2020 τα οποί αντικαταστάθηκαν µε την υπ' αρ. 

24671/23-12-2005 συµβολαιογραφική σύµβαση επαγγελµατικής µίσθωσης διάρκειας ενενήντα εννέα έτη ήτοι 

µέχρι 31/12/2104 µε ετήσιο µίσθωµα 4% επί τζίρου.

3) Στην εταιρεία ΚΤΗΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 4.094 στρέµµατα αµπελώνων, 2.732 στρέµµατα ελαιώνες και 

την Βιοµηχανική ζώνη του Οινοποιείου και  λοιπών κτιρίων µε το από 01/10/2001 ιδιωτικό συµφωνητικό 

διάρκειας δεκαεννέα έτη ήτοι µέχρι 30/10/2020 και µε ετήσιο µίσθωµα ποσοστό 3% επί τζίρου. Με τα από 

05/10/2009 και 25/01/2010 ιδιωτικά συµφωνητικά, η µίσθωση των ακινήτων παρατάθηκε µέχρι 30/10/2028 

και επαναπροσδιορίστηκαν οι µισθούµενες εγκαταστάσεις.

4) Στην εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ Α.Ε. τις εγκαταστάσεις ΓΚΟΛΦ και των βοηθητικών κτιρίων έκτασης 

περίπου 550 στρεµµάτων µε το από 12/09/2001 ιδιωτικό συµφωνητικό και διάρκεια µέχρι 14/09/2025 µε 

ετήσιο  µίσθωµα  ποσοστό  5%  επί  τζίρου.  Η  Εταιρεία  την  17/03/2008  προχώρησε  σε  τροποποίηση  - 

συµπλήρωση του ιδιωτικού συµφωνητικού µίσθωσης µε το οποίο επαναπροσδιορίσθηκαν οι εκµισθούµενες 

εγκαταστάσεις του ΓΚΟΛΦ, προστέθηκε όρος µε τον οποίο η µισθώτρια Εταιρεία έχει δικαίωµα να πολλά σε 

τρίτους ποσότητα νερού που θα προκύπτει  από την επεξεργασία  αφαλάτωσης θαλάσσιου νερού και  την 

παραγωγή πόσιµου που θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των κτιρίων αφαλάτωσης.

Βάρη επί των παγίων

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

ενεργητικού.

6. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

6.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου

Η Εταιρεία εκτίθεται  σε περιορισµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών κινδύνων.  Οι συνήθεις  κίνδυνοι  στους 

οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας.

6.2. Κίνδυνοι αγοράς

Πιθανή σύγκρουση συµφερόντων µεταξύ των διαχειριστών και της Εταιρείας

Οι αρχικοί ενοικιαστές των ακινήτων είναι εταιρείες που ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα από την βασική µέτοχο 

της Εταιρείας, την ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. η οποία έχει συµφέρον να µεγιστοποιεί την οικονοµική αξία 

των ακινήτων λόγω της µετοχικής της συµµετοχής στην Εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.

Οι αποδόσεις  και  οι  επιχειρηµατικοί  κίνδυνοι  που θα προκύψουν µελλοντικά  σχετικά  µε  την 

εκµετάλλευση τουριστικών, βιοµηχανικών και εµπορικών ακινήτων
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Τα έσοδα από τη διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας µπορεί να επηρεασθούν από τις διακυµάνσεις που 

πιθανόν να υπάρξουν στην τουριστική εισροή στην χώρα και  ειδικά  στην περιοχή της Χαλκιδικής,  στην 

αγοραστική  δύναµη  των  πελατών  των  τουριστικών  ακινήτων,  στην  ζήτηση  για  τα  προϊόντα  που  θα 

παραχθούν στα βιοµηχανικά ακίνητα της Εταιρείας, στην γενική οικονοµική δραστηριότητα της χώρας, κλπ. 

Οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.

Η Εταιρεία σκοπεύει  να επεκτείνει  την παρουσία  της στην αγορά κυρίως τουριστικών ακινήτων,  ενώ θα 

επιδιώξει  να  επιτύχει  υπεραξίες  για  τους  µετόχους  της  µέσω  αγοραπωλησιών  ακινήτων.  ∆εδοµένης  της 

σχετικής  έλλειψης  ρευστότητας  της  αγοράς  ακινήτων,  των  κινδύνων  που  προέρχονται  από  µια  πιθανή 

ανοδική  πορεία  των  επιτοκίων,  των  κινδύνων  που  προκαλεί  µια  πιθανή  στροφή  της  οικονοµικής 

δραστηριότητας προς ύφεση και άλλων κινδύνων, όπως πολιτικών κινδύνων, κινδύνων καταστροφών κλπ., οι 

επιχειρηµατικοί στόχοι της Εταιρείας ενέχουν σηµαντική αβεβαιότητα ως προς την πραγµατοποίηση τους.

6.3. Πολεοδοµικός κίνδυνος

Στην διάρκεια της λειτουργίας της η Εταιρεία µπορεί να αντιµετωπίσει αλλαγές στις πολεοδοµικές διατάξεις 

που ισχύουν και που µπορεί να επηρεάσουν την αξία ακινήτων που έχει ήδη στην κατοχή της σε περίπτωση 

ανακαίνισης  τους.  Ένα  παράδειγµα,  αν  και  όχι  τόσο  σύνηθες,  µιας  τέτοιας  αλλαγής  είναι  µια  πιθανή 

αναθεώρηση του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού.

Για την αποµάκρυνση αυτού του κινδύνου, η Εταιρεία θα προσπαθεί να µεταθέσει την ευθύνη ανακαίνισης 

των  ακινήτων  του χαρτοφυλακίου  της  στους  µισθωτές,  αποφεύγοντας  µεγάλο  µέρος  του πολεοδοµικού 

κινδύνου.

6.4. Συναλλαγµατικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δε δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο, εποµένως η έκθεση σε συναλλαγµατικούς κινδύνους 

αξιολογείται έως εξαιρετικά χαµηλή, αφενός µεν διότι η πλειοψηφία των συναλλαγών της διενεργούνται σε 

Ευρώ, αφετέρου δε διότι  δεν υπάρχουν δανειακές  υποχρεώσεις.  Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί 

διαρκώς τους τυχόν συναλλαγµατικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη 

λήψης σχετικών µέτρων. Πάντως, σε κάθε περίπτωση και αναφορικά µε την χρήση 2010 τέτοιος κίνδυνος 

δεν είναι ορατός.

6.5. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου 

Οι µακροπρόθεσµες χρηµατοδοτήσεις αφορούν συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε µεταβλητό ποσοστό 

επιτοκίου (Euribor). Την 31η ∆εκεµβρίου 2010, η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη στις µεταβολές της αγοράς του 

επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισµό της, ο οποίος υπόκεινται σε µεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. 

Όπως και στο προηγούµενο έτος τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και οι λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά.

Ο παρακάτω πίνακας  παρουσιάζει  την  ευαισθησία  του  αποτελέσµατος  της  χρήσης  καθώς  και  των  ιδίων 

κεφαλαίων σε µια λογική µεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +0,5% ή –0,5%. Οι αλλαγές στα επιτόκια 

εκτιµάται ότι κινούνται σε µία λογική βάση σε σχέση µε τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Ποσά σε € '

Αλλαγές στα επιτόκια 0,50% -0,50% 0,50% -0,50%

Αποτέλεσµα χρήσης µετά από φόρους από 

αλλαγή επιτοκίου
(75.700) 75.700 (59.282) 59.282 

Καθαρή Θέση (75.700) 75.700 (59.282) 59.282 

31/12/2010 31/12/2009

6.6. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου

Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία (µέσα) τα οποία την ηµεροµηνία του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής:
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Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 1.472.354 3.444.969

Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 33.635.828 28.788.406

Σύνολο 35.108.182 32.233.375

Εξαρτάται  από την δυνατότητα των ενοικιαστών των ακινήτων να πραγµατοποιήσουν τις πληρωµές  των 

ενοικίων τους. Τα ακίνητα της Εταιρείας ενοικιάζονται ή θα ενοικιασθούν σε εταιρείες τού Οµίλου ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Η ικανότητα των εταιρειών αυτών να ανταποκριθούν στις συµβατικές υποχρεώσεις τους προς 

την Εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα τους να εκµεταλλεύονται κερδοφόρα τα 

ενοικιασµένα ακίνητα.

6.7. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η διαχείριση  του  κίνδυνου  ρευστότητας  περιλαµβάνει  τη  διασφάλιση  ύπαρξης  επαρκών  διαθεσίµων  και 

ισοδυνάµων  καθώς  και  την  εξασφάλιση  της  πιστοληπτικής  ικανότητας  του  µέσω  της  ύπαρξης  επαρκών 

πιστωτικών ορίων από τις συνεργαζόµενες τράπεζες.

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της µε προσεκτική παρακολούθηση υποχρεώσεων καθώς 

επίσης  και  των  πληρωµών  που  πραγµατοποιούνται.  Οι  ανάγκες  ρευστότητας  παρακολουθούνται  σε 

καθηµερινή  και  εβδοµαδιαία  βάση καθώς και  σε µια κυλιόµενη περίοδο 30 ηµερών.  Οι  µακροπρόθεσµες 

ανάγκες ρευστότητας για τους επόµενους 6 µήνες και το επόµενο έτος προσδιορίζονται τριµηνιαία.

Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31/12/2010 για την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

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

Τραπεζικός ∆ανεισµός 3.950.568 0 11.167.790 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 7.606 0 14.114 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 6.126.320 4.705.724 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 8.031.035 6.171.548 0 0

Σύνολο 18.115.529 10.877.272 11.181.904 0

31/12/2010

Ποσά σε € '
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

Η αντίστοιχη ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την χρήση 2009 είχε ως εξής:

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

Τραπεζικός ∆ανεισµός 536.000 0 11.253.753 0

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 23.331 23.331 20.051 0

Εµπορικές Υποχρεώσεις 6.545.143 1.530.835 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.668.279 6.798.049 0 0

Σύνολο 13.772.753 8.352.216 11.273.804 0

Ποσά σε € '
Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες

31/12/2009

Οι ανωτέρω συµβατικές ηµεροµηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις µικτές ταµειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται 

να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
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7. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:

•••• να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (going concern) και

•••• να  εξασφαλίσει  µια  ικανοποιητική  απόδοση  στους  µετόχους  τιµολογώντας  προϊόντα  και  υπηρεσίες 

αναλογικά µε το επίπεδο κινδύνου.

Η  Εταιρεία  παρακολουθεί  το  κεφάλαιο  στη  βάση  του  ποσού  των  ιδίων  κεφαλαίων  µείον  τα  ταµειακά 

διαθέσιµα και  τα ταµειακά ισοδύναµα όπως αυτά απεικονίζονται  στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης.  Το 

κεφάλαιο για τις χρήσεις 2010 και  2009  αναλύεται ως εξής:

Ποσά σε € ' 31/12/2010 31/12/2009

Συνολικός ∆ανεισµός 15.140.078 11.856.465

Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα (1.472.354) (3.444.969)

Καθαρός ∆ανεισµός 13.667.724 8.411.496

EBITDA (782.672) 3.183.038

Kαθαρός ∆ανεισµός / EBITDA (17,46)                        2,64

8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις   3/2/2011  πιστοποιήθηκε  η  καταβολή  της  αύξησης  των  500  €  που  αποφασίσθηκε  από την  Γενική 

Συνέλευση των µετόχων στις 8/9/2010 για την στρογγυλοποίηση του αριθµού των µετοχών που προέκυψαν 

από την συγχώνευση µε απορρόφηση  των εταιρειών του οµίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ,  «ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 

ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 και Ν.2166/1993. Μετά την ως άνω 

πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης των 500 € το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό 

των 120.846.000 € διαιρούµενο σε 40.282.000 ονοµαστικές µετοχές µε τιµή 3 € η κάθε µία.

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων 

γεγονότα,  τα οποία να αφορούν  την Εταιρεία,  στα οποία επιβάλλεται  αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
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9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 01/01/2010 - 31/12/2010

Αρµόδια Υπηρεσία - Περιφέρεια: (Ποσά σε Ευρώ) 01/01 - 31/12/2010 01/01 - 31/12/2009
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: Κύκλος εργασιών 22.881.736 31.031.267

Κόστος πωλήσεων (26.435.620) (27.413.248)
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου: Μικτά κέρδη / (ζηµιές) (3.553.884) 3.618.020

Άλλα έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης 2.044.692 925.116
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (3.177.726) (3.362.126)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (2.849.339) (5.019.386)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (7.536.257) (3.838.377)
Έσοδα / (έξοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (841.845) (1.330.566)
Επενδυτικά αποτελέσµατα 8.396.715 (1.257.570)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 18.614 (6.426.513)
Μείον φόροι (2.095.745) (540.346)
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (2.077.130) (6.966.859)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους 2.330.944 12.029.035
Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσµατα µετά από φόρους 253.814 5.062.176

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆.Σ. των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2011 Βασικά κέρδη / (ζηµίες) ανά µετοχή (€ / µετοχή) (0,0516) (0,1730)
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Γεώργιος ∆εληγιάννης - Α.Μ.ΣΟΕΛ 15791
Ελεγκτική Εταιρεία: GRANT THORNTON - Α.Μ.ΣΟΕΛ 127
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2010 31/12/2009 (Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2010 31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Καθαρή θέση έναρξης χρήσης (01/01/2010 και 01/01/2009 αντίστοιχα) 378.417.820 373.355.644
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 205.322.540 190.716.118 Κέρδη / (ζηµιές) της χρήσης, µετά από φόρους (2.077.130) (6.966.859)
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.991.394 14.013.223 Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών 2.160.594 11.822.397
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 252.417.313 260.740.066 Αναπροσαρµογή ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων τρέχουσας χρήσης 212.937 258.296

Αποθέµατα 1.570.240 1.594.583
Αναβαλλόµενη φορολογία από επανεκτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων 
ακινήτων

(42.587) (51.658)

Απαιτήσεις από πελάτες 13.286.458 9.318.741

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.349.370 19.469.665 Καθαρή θέση λήξης χρήσης (31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα) 378.671.634 378.417.820
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 1.472.354 3.444.969
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 508.409.669 499.297.366

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 120.845.500 120.845.500
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 257.826.133 257.572.320
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Eταιρείας (α) 378.671.633 378.417.820

Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 100.268.544 98.754.578
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 29.469.492 22.124.968
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 129.738.036 120.879.546
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 508.409.669 499.297.366

(Ποσά σε Ευρώ) 31/12/2010 31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 18.614 (6.426.513)

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 8.306.506 8.256.782

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 41.879 115.718

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (1.594.801) (1.351.085)

(Κέρδη) / ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (91.494) 0
(Κέρδη) / ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές (50) (28.312)

Προβλέψεις 76.762 54.626

(Κέρδη) / ζηµιές από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων (8.396.715) 1.257.570 Γ) Τα συγκριτικά κονδύλια του 2009 αναµορφώθηκαν για λόγους συγκρισιµότητας λόγω της ολοκλήρωσης της ως άνω συγχώνευσης

(Κέρδη) / ζηµιές προεξόφλησης µακροπρόθεσµων ενδοεταιρικών υπολοίπων 136.162 0 ∆) Εταιρικά γεγονότα:

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 38.071 5.280
Έξοδα τόκων 703.550 1.396.906
Έσοδα τόκων (2.266) (48.930)
Σύνολο προσαρµογών στα κέρδη για ταµειακές ροές (782.396) 9.658.557

(763.782) 3.232.044

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 24.344 (79.689)
Μείωση / (αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων 9.513.571 (11.847.931)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων (1.837.032) (3.083.900)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (9.650.855) 9.332.664
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης (123.063) 0

(2.073.035) (5.678.857)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.836.817) (2.446.814)
µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος (17.713) (81.142)
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (2.854.530) (2.527.956)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων (2.843.421) (946.813)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (20.050) (22.100)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 857.000 11.124.150
Επίδραση από απορρόφηση εταιρειών 3.136.099 1.311.727

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 263.000 0

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 1.392.627 11.466.964

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 1.480.500

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 (14.805)

∆άνεια αναληφθέντα 4.207.000 12.180.000

Αποπληρωµή δανεισµού (1.393.000) (18.871.683)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 2.234 48.930

Τόκοι πληρωθέντες (175.558) (674.993)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (44.992) (52.417)

Μείωση αποθεµατικού αποτίµησης οµολογιακου δανειου 0 (232.546)

Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 2.595.684 (6.137.014)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.133.781 2.801.994
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 338.524 642.975
Συναλλαγµατικές διαφορές στα ταµειακά διαθέσιµα τέλους περιόδου 50 0
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.472.355 3.444.969

Α) Με την από 31/12/2010 απόφαση έγκρισης της Νοµαρχίας Αθηνών ολοκληρώθηκε η συγχώνευση µε απορρόφηση των 
εταιρειών «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.», «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»Μετά την συγχώνευση το µετοχικό κεφαλαιο της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 120.845.500€ και µε την 
κατά 500€  αποφασισθείσα περαιτέρω αύξηση για στρογγυλοποίηση του αριθµού των µετοχών της οποίας η καταβολή 
πιστοποιήθηκε στις  3/2/2011 το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 120.846.000€ διαιρούµενο σε 40.282.000 
ονοµαστικές µετοχές των 3€ εκάστη.

Ε) Ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων: Ενοποιείται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης διότι 
κατέχει µετοχές σε ποσοστό 79,66% και έχει τον έλεγχο για την εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

- Κατεβλήθησαν στα µέλη του ∆.Σ. της εταιρείας προεγκεκριµένες αµοιβές χρήσης 2010, συνολικού ποσού € 92.500.

Ριζόπουλος Κων/νος: Aνεξ. µη εκτελεστικό µέλος
Παπαϊωάννου Α: Aνεξ. µη εκτελεστικό µέλος

(782.672)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, αποσβέσεων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342754

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342434

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΖΩΗ ΣΤΕΓΓΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342753

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ X. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. Σ 576787

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518

ΑΛΙΜΟΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

3.183.038

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΣΤΑ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές:
Πωλήσεις: € 905 χιλ.
Αγορές: € 3.090 χιλ.
Απαιτήσεις: € 20.640 χιλ.
Υποχρεώσεις: € 1.700 χιλ.
Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης: € 346 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤ) Απασχολούµενο προσωπικό: Ο µέσος όρος του απασχολούµενου προσωπικού για την χρήση 2010 ανήλθε στα 139 άτοµα ενώ 
για την χρήση 2009 ανήλθε στα 152 άτοµα αντίστοιχα.

- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας της 24/03/2011 αποφάσισε την αναπροσαρµογή στην τρέχουσα εύλογη αξία των ακινήτων 
της, ήτοι του συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ στην Σιθωνία Χαλκιδικής κατά την 31/12/2010. Η ακίνητη περιουσία του 
συγκροτήµατος ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ εκτιµήθηκε σε αξία € 446.608.692 την 31/12/2010, αυξηµένη κατά € 6.104.940 έναντι της 
αντίστοιχης εκτίµησης της 31/12/2009.

Β) Η Εταιρεία κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε σε κλείσιµο των 
ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009.
Οι απορροφειθείσες εταιρείες «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.»
έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 2004.
Η απορροφειθείσα εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.»  κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010 περί περαίωσης 
εκκρεµών φορολογικών υποθέσεων προχώρησε σε κλείσιµο των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2007 - 2009

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

www.techol.gr

Κουτσοκώστας Βασίλης: Μη εκτελεστικό µέλος

Σβώλη Μαρία: Εκτελεστικό µέλος
Ζήκος Χρίστος: Εκτελεστικό µέλος
Αλεξοπούλου Κωνσταντίνα: Εκτελεστικό µέλος
Στέγγου Στυλιανή: Μη εκτελεστικό µέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

(δηµοσιευόµενα βάσει του Κ.Ν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά ∆.Λ.Π.)

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 Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη 
συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της µητρικής εταιρείας "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.", όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 20 17456 ΑΛΙΜΟΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 23538/01ΝΤ/Β/91/71

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Κλαπαδάκης Αθανάσιος: Εκτελεστικό µέλος

Αττικής-Π.Ε. Νοτίου Τοµέα Αθηνών

Στέγγου Ζωή: Α' Αντιπρόεδρος
Στέγγος Γεώργιος: Β' Αντιπρόεδρος
Βασιλάκης Βασίλης: ∆/νων Σύµβουλος

Στέγγου Μαριάνα: Μη εκτελεστικό µέλος

Στέγγος Κωνσταντίνος: Πρόεδρος
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10. ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ (WEBSITE) ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι δηλώσεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Έκθεση 

Έλεγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Πληροφορίες του άρθρου 

10  Ν.3401/2005  και  τα  Συνοπτικά  Οικονοµικά  Στοιχεία  και  Πληροφορίες  της  Εταιρείας  αναρτώνται  στο 

διαδίκτυο στη διεύθυνση της µητρικής Εταιρείας www  .  techol  .  gr  .

Άλιµος, 28 Μαρτίου 2011

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Η Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Κωνσταντίνος Στέγγος
Α.∆.Τ. ΑΒ 342754

Ζωή Στέγγου
Α.∆.Τ. ΑΒ 342753

Η Οικονοµική ∆ιευθύντρια Η Προϊσταµένη Λογιστηρίου

Κωνσταντίνα Αλεξοπούλου
Α.∆.Τ. ΑΒ 342434

Στυλιανή Χ.Παπαδοπούλου 
Α.∆.Τ Σ 376787

Αρ. Αδείας Α' Τάξεως: 29518
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