
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Hµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των 
εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων: 
Νόµιµος ελεγκτής λογιστής: 
Ελεγκτική εταιρία: 
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: 

(Ποσά σε €) 30/6/2010 31/12/2009 (Ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 1/4-30/06/2010 1/4-30/06/2009
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 33.636.082 34.215.332 Μικτός κύκλος εργασιών 4.250.058 9.538.220 3.243.652 5.700.611
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 14.000.067 13.992.114 ∆ικαιώµατα Ελληνικού ∆ηµοσίου (821.743) (1.918.397) (576.158) (1.075.967)
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 636.375 636.375 Κύκλος εργασιών 3.428.315 7.619.823 2.667.494 4.624.644
Σύνολο παγίων περιουσιακών στοιχείων 48.272.524 48.843.821 Κόστος πωλήσεων (4.868.189) (6.866.768) (3.160.757) (4.140.901)
Αποθέµατα 1.032.914 920.975 Μικτά κέρδη/(ζηµιές) (1.439.874) 753.055 (493.263) 483.743
Απαιτήσεις από πελάτες 6.062.785 5.563.113 Άλλα έσοδα /(έξοδα) εκµετάλλευσης 841.962 434.171 1.251.957 243.423
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.457.618 6.744.540 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (536.945) (616.960) (360.151) (342.595)
∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 731.226 2.811.140 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (842.028) (2.057.184) (601.041) (1.294.819)
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 14.284.543 16.039.768
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 62.557.067 64.883.589 (1.976.885) (1.486.919) (202.497) (910.248)

Έσοδα/(έξοδα) χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας (83.450) (328.494) (48.496) (164.661)
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων (2.060.335) (1.815.413) (250.994) (1.074.910)
Μετοχικό κεφάλαιο 32.503.500 32.503.500 Μείον φόροι (81.246) (323.075) (40.324) (163.342)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (771.454) 1.370.128 Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους (2.141.581) (2.138.487) (291.318) (1.238.252)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 31.732.046 33.873.628 Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 2.070.678 2.364.051 Κέρδη/ζηµίες αναγνωρισµένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12.901.739 13.128.687 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (2.141.581) (2.138.487) (291.318) (1.238.252)
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 14.972.417 15.492.738 Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή (0,0593) (0,0595) (0,0081) (0,0344)
Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 1.472.021 582.662
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.380.584 14.934.561 (1.072.600) (415.832) 250.003 (399.585)
Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 15.852.604 15.517.223
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 30.825.021 31.009.961
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 62.557.067 64.883.589

(Ποσά σε €) 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009

(Ποσά σε €) 1/1-30/06/2010 1/1-30/06/2009 33.873.628 37.667.178
Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (ζηµιές) της περιόδου µετά από φόρους (2.141.581) (2.138.487)
Κέρδη προ φόρων (2.060.335) (1.815.413)
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 1.224.363 1.395.375 31.732.047 35.528.691
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12.047 38.831
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (332.125) (363.120)
Προβλέψεις 18.504 37.978
Έξοδα τόκων 81.721 321.491
Έσοδα τόκων (694) (736)
Σύνολο Προσαρµογών στα Κέρδη για Ταµειακές Ροές 1.003.816 1.429.819

(1.056.519) (385.593)
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (111.939) (105.903)
Μείωση / (αύξηση) εµπορικών απαιτήσεων (499.672) (1.253.130)
Μείωση / (αύξηση) λοιπών απαιτήσεων 286.922 (11.020.256)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (553.977) 1.835.258

(878.666) (10.544.031)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.935.184) (10.929.625)
µείον:Καταβολές φόρου εισοδήµατος 0 0
Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.935.184) (10.929.625)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώµατων παγίων (645.113) (19.837)
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (20.000) (20.000)
Εισροές από κρατικές επιχορηγήσεις 0 1.904.808
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (665.113) 1.864.971

Ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες   
Αποπληρωµή δανεισµού (248.000) (1.904.808)
∆άνεια αναληφθέντα 850.000 11.780.000
Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (27.523) (24.761)
Τόκοι που εισπράχθηκαν 694 0 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Τόκοι πληρωθέντες (54.787) (316.084)
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες (γ) 520.384 9.534.347
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα (α+β+γ) (2.079.913) 469.693
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 2.811.140 946.772 ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΣΤΕΓΓΟΣ  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 731.226 1.416.466 Α.∆.Τ. ΑΒ 342754  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΒ 342434

ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΕΩΣ 29518

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΤΕΓΓΟΣ
Α.∆.Τ. ΑZ 592390

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
Α.∆.Τ. Σ 576787

Α) Ανέλεγκτες Φορολογικά χρήσεις: Η εταιρεία έχει ελεγχθεί µέχρι και την χρήση 2004 (σηµείωση 6.3 επί των σηµειώσεων των 
οικονοµικών καταστάσεων).                                                                                   
Β) Επίδικες απαιτήσεις κατά της εταιρείας : Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν επίδικες απαιτήσεις ύψους 1.657 χιλ. ευρώ. Η εταιρεία 
βασιζόµενη στις εκτιµήσεις των δικηγόρων της, έχει κάνει πρόβλεψη 60 χιλ.ευρώ στις 31.12.2006 (σηµείωση 6.2 των σηµειώσεων των 
οικονοµικών καταστάσεων). 
Γ) Ενοποίηση οικονοµικών καταστάσεων: Ενοποιείται στην Τεχνική Ολυµπιακή Α.Ε διότι κατέχει µετοχές σε ποσοστό 56,67% και έχει τον 
έλεγχο για την εκλογή του ∆.Σ.
∆) Εµπράγµατα βάρη: Επί των παγίων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη.      
Ε) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στις 30/6/2010 ανήλθε στα 429 άτοµα, εκ των οποίων τα 126 αφορούν µόνιµους και 303 
εποχιακούς υπαλλήλους. Αντίστοιχα, στις 30/6/2009 ανήλθε στα 437 άτοµα, εκ των οποίων 159 αφορούσαν µόνιµους και 278 εποχιακούς 
υπαλλήλους.
ΣΤ) Ενδοεταιρικές συναλλαγές: Πωλήσεις 13,93 χιλ.ευρώ, Αγορές-Υπηρεσίες 528,09 χιλ.ευρώ, Απαιτήσεις 8.584,51 χιλ.ευρώ,
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη  1.461,99 χιλ.ευρώ.
Ζ) Στις 05/10/2006, µε απόφαση του ∆.Σ. της επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι µετοχές της εταιρείας διαγράφηκαν από το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. Κατά της απόφασης αυτής έχει υποβληθεί αίτηση θεραπείας επί της οποίας δεν έχει ληφθεί απάντηση µέχρι σήµερα. Επίσης έχει 
ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του  ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΙΜΟΣ  27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απο τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως 
στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου 

ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

www.casinoportocarras.com

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2010 και 
30.06.2009 αντίστοιχα)

∆εληγιάννης Γεώργιος  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791)
GRANT THORNTON A.E.
Με Σύµφωνη Γνώµη

27 Αυγούστου 2010

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 
και 01.01.2009 αντίστοιχα)

Σύµφωνα µε την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την απόφαση 34 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010

Ε∆ΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 24 - 17456 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06)


