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I. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ 

ΚΛΑΜΠ Α.Ε. (σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.3556/2007) 
 
Με την παρούσα δηλώνουµε ότι εξ’ όσων γνωρίζουµε: 

• Οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 
απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 
και τα αποτελέσµατα χρήσεως της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 
• Η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες 

που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 
 
 
 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010 

Ο Πρόεδρος ∆.Σ. Ο Αντιπρόεδρος ∆.Σ Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

   

Κων/νος Στέγγος Γεώργιος Στέγγος Βασίλειος Βασιλάκης 
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II. EΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  
Προς τους µετόχους της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 
 
Εισαγωγή 
Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές 
συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της 
εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, 
που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την 
κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης 
συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και λογιστικά 
θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης 
είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 
και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην 
αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 
 
Συµπέρασµα 
Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 
συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 
Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων 
Η επισκόπησή µας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 
προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης, µε τη συνηµµένη 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. 

 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010 

 

 

 

 

 

 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

∆εληγιάννης Γεώργιος 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791 
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III. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλούµενη για 
λόγους συντοµίας ως "Έκθεση"), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας χρήσεως 
2010 (01/01/2010 - 30/06/2010). H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές διατάξεις 
του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Απόφαση 1/434/2007 αρ. 3 και Απόφαση µε αριθµό 7/448/11.10.2007 άρθρο 4 
του ∆.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό, πλην όµως εύληπτο και ουσιαστικό τις σηµαντικές 
επιµέρους θεµατικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και 
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να εξαχθεί 
µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο 
της Εταιρείας ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. 
 
Με την υπ’ αριθµ. 47334/ΥΠΕ/4/00435/Ε/Ν.3299/2004/31.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας 
και Οικονοµικών ενεκρίθη το, από τον Ιούνιο του 2006 υποβληθέν, επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας για 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. Και 
µειώθηκε αδικαιολόγητα από την υπηρεσία κατά € 7.29 εκατ. που αντιστοιχεί σε µείωση της δικαιούµενης 
επιχορήγησης κατά € 2.92 εκατ. 
 
Επιπρόσθετα µε την υπ’ αριθµ. 28620/ΥΠΕ/4/1056/Ε/Ν. 3299/2004/30.06.2007 απόφαση του Υπουργείου 
Οικονοµίας και Οικονοµικών ενεκρίθη το, από τον Οκτώβριο του 2006 υποβληθέν, επενδυτικό σχέδιο της 
εταιρείας 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. 
 
Σε συνέχεια της από 23.6.2009 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, το ∆.Σ. της εταιρείας στις 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010    
Σελίδα 5 από 27 

22/12/2009 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας µας από 
την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 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 του προβλεπόµενου 
Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της εταιρείας. 
 
Στις 30.06.2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας δι’ απορροφήσεως της από 
την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», από την οποία παράλληλα θα απορροφηθούν και οι εταιρείες «ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» κατά τις διατάξεις των 
σχετικών άρθρων του Ν.2190/1920, και του Ν.2166/93. 
 
Ταυτόχρονα το ∆.Σ. ενέκρινε το σχέδιο Σύµβασης της ως άνω συγχωνεύσεως το οποίο τελεί υπό την αίρεση 
της έγκρισης της εν λόγω συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των εµπλεκοµένων ως άνω εταιρειών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 και από τις αρµόδιες αρχές. 
 
Ακολούθως το ∆.Σ. της εταιρείας στις 06.08.2010 αποφάσισε την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της εταιρείας για την 8η Σεπτεµβρίου 2010 για την έγκριση του σχεδίου Σύµβασης 
συγχώνευσης ως ανωτέρω αναφέρεται. 
 
Οικονοµική Ανασκόπηση 
Ανάλυση 
Ο κύκλος εργασιών το α΄ εξάµηνο του 2010 ανήλθε σε € 4.250 χιλ. έναντι € 9.538 χιλ. το αντίστοιχο 
εξάµηνο του 2009. 
Τα µικτά αποτελέσµατα ανήλθαν στο ποσό των € -1.440 χιλ. από € 753 χιλ. το αντίστοιχο εξάµηνο του 
2009. 
Αντίστοιχα τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
διαµορφώθηκαν σε € -1.073 χιλ. έναντι € -416 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009. 
Παρατίθενται πίνακες µε σχετικούς αριθµοδείκτες: 

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 30/06/2010 30/06/2009

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων / Σύνολο εσόδων  

-25,24% -4,36% 

Καθαρά αποτελέσµατα προ φόρων χρηµατοοικονοµικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων / Ίδια κεφάλαια 

-3,38% -1,17% 

 
Τα αποτελέσµατα προ φόρων της εταιρείας διαµορφώθηκαν στο ποσό των € -2.060 χιλ. από € -1.815 χιλ. 
το 2009.  
Τα καθαρά αποτελέσµατα (µετά από φόρους) της εταιρείας ανήλθαν στο ποσό των € -2.142 χιλ. έναντι € -
2.138 χιλ. το 2009. 
Τα ανωτέρω αποτελέσµατα απεικονίζουν καθαρά την µείωση της τουριστικής κίνησης που οφείλεται στη 
διεθνή οικονοµική κρίση. 
Ακολουθούν πίνακες µε αριθµοδείκτες οικονοµικής αυτάρκειας και δανειακής εξάρτησης: 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ 30/06/2010 31/12/2009 
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 1,03 1,09 

∆ΕΙΚΤΗΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΣ 30/06/2010 31/12/2009 
Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο παθητικού 0,49 0,48 
Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο παθητικού 0,51 0,52 
 
Α) Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το α΄ εξάµηνο της οικονοµικής χρήσης και η 
επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις. 
Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το εξάµηνο της τρέχουσας οικονοµικής περιόδου ήταν: 
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Στις 19/2/2010 σηµειώθηκε ένοπλη ληστεία στο Καζίνο της εταιρείας που βρίσκεται στο συγκρότηµα Πόρτο 
Καρράς στην Χαλκιδική κατά την οποία δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι, αφού ακινητοποίησαν µε την απειλή 
όπλων το υπάρχον εκείνη την ώρα προσωπικό ασφαλείας της ιδιωτικής ασφάλειας, του ταµείου κ.λ.π., 
απέσπασαν από το κεντρικό χρηµατοκιβώτιο το ποσό των 594.140 ευρώ. Για το συµβάν ειδοποιήθηκε από 
το τµήµα επιτήρησης άµεσα η αστυνοµία και ήδη διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισµό των δραστών. 
Επειδή το παραπάνω συµβάν αποτελεί προφανώς ανωτέρα βία, το Καζίνο δεν λειτούργησε από την 
ηµεροµηνία αυτή και µέχρι 22/3/2010 προκειµένου αφενός να διευκολυνθεί η αστυνοµία στις έρευνες που 
διεξήγαγε αφετέρου επειδή έγιναν διάφορες εργασίες για την καλύτερη ασφάλεια του χώρου προς 
αποφυγή, όσο το δυνατόν, παρόµοιων περιστατικών.  
 
Β) Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων για το β΄ εξάµηνο της οικονοµικής 
χρήσεως 
Στην Ετήσια Οικονοµική έκθεση της εταιρείας της 31ης ∆εκεµβρίου 2009 παρουσιάσθηκαν αναλυτικά οι 
κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της εταιρείας. 
Ακολούθως περιγράφονται οι βασικοί κίνδυνοι όπως διατυπώθηκαν και έχουν εξελιχθεί έκτοτε: 
 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι πωλήσεις σε ποσοστό άνω του 60% είναι σε ιδιώτες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν ως επί το πλείστον 
τοις µετρητοίς. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισµού 
των ταµειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταµειακών διαθεσίµων για την κάλυψη των τρεχουσών 
συναλλαγών. 
Η ταξινόµηση των χρηµατοροών, που προκύπτουν από όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της 
εταιρείας σε χρονικές περιόδους, επικεντρώνεται κυρίως στα ταµεία και διαθέσιµα µε λήξη µικρότερη του 
ενός µηνός, στις απαιτήσεις από τους πελάτες, λοιπές απαιτήσεις, προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις, µε 
λήξη έως τρεις µήνες. Κατά την 30η Ιουνίου 2010 η εταιρεία εµφάνιζε επαρκή ρευστότητα. 
 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο εσωτερικό της χώρας και οι τιµολογήσεις γίνονται σχεδόν αποκλειστικά σε 
Ευρώ. Υπάρχουν περιορισµένες, σε σχέση µε τις συνολικές εισαγωγές αποθεµάτων από τρίτες χώρες, ενώ η 
αγοραπωλησία συναλλάγµατος για τις ταµειακές ανάγκες των πελατών γίνεται σε καθηµερινή βάση και δεν 
αφορούν µεγάλα ποσά. 
 
Κίνδυνος επιτοκίων  
Τα λειτουργικά έσοδα και ταµειακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από µεταβολές στις τιµές 
των επιτοκίων. Τα κυριότερα χρηµατοπιστωτικά µέσα της εταιρείας αποτελούνται από δανειακές 
υποχρεώσεις, χρηµατοδοτικές µισθώσεις (leasing), µετρητά και βραχυπρόθεσµες καταθέσεις. Η εταιρεία δεν 
έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έντοκα στοιχεία, η πολιτική δε της εταιρείας, είναι να διατηρεί περίπου 
το σύνολο του δανεισµού σε προϊόντα κυµαινόµενου επιτοκίου. Ο κυριότερος σκοπός αυτών των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων είναι η παροχή χρηµατοδότησης για τις δραστηριότητες του συγκροτήµατος. 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 πάγια τακτική 
ήταν και παραµένει να µην ασχολείται µε την εµπορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. 
 
Γ) Προοπτικές για το 2010 
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. 
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Αναµφισβήτητα η παγκόσµια οικονοµική κρίση θα επηρεάσει αισθητά τον εισερχόµενο τουρισµό. Επί του 
παρόντος καταγράφεται µια επιβράδυνση της ζήτησης. 
 
∆) Παράθεση των σηµαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν ανάµεσα στον εκδότη και 
συνδεδεµένα µε αυτόν πρόσωπα 
Οι συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτήν µέρη καθώς και οι προκύπτουσες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, κατά την 30 Ιουνίου 2010 παρατίθενται κατωτέρω: 
Ποσά σε € '
Πωλήσεις αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 1.960 9.399
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 11.966 7.091
Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 780

Σύνολο 13.926 17.270

Λήψη υπηρεσιών
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 75.360 75.540
Μοχλός ΑΕ Συγγενής 240 360
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 77.311 97.506
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 0 190.217
Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 338.075 664.543

Σύνολο 490.986 1.028.166

Αγορές αγαθών
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009

Πόρτο Καρράς Βίλατζ Ινν Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 5.815
Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 0 4.804
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 5.783 12.639
Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 31.322 70.164

Σύνολο 37.104 93.421  
Ποσά σε € '
Απαιτήσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 31/12/2009
Μοχλός ΑΕ Συγγενής 3.613.963 3.934.435

Πόρτο Καρράς Βίλατζ Iνν Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 225.869 47.695
Πόρτο Καρράς Βίλλα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 5.419

Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 4.744.674 4.432.219

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 0 20.000
Σύνολο 8.584.506 8.439.768

Υποχρεώσεις
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 179.619 357.351
Πόρτο Καρράς Βίλλα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 4.880 0
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 299.062 292.732

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 102.185 95.824

Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 852.504 634.226

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 23.738 519.687
Σύνολο 1.461.988 1.899.820  

 
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
 
 

Κων/νος Στέγγος  
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IV. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 
ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

 
Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01.01.2010 - 30.06.2010 και οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν. 
3556/2007, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ 
ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε», κατά την συνεδρίασή της την 27η Αυγούστου 2010. Η παρούσα Εξαµηνιαία 
Οικονοµική Έκθεση περιόδου 01.01.2010-30.06.2010 είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.casinoportocarras.gr, όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για 
χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και δηµοσιοποιήσεώς 
της. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη 
εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. 
 

 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010    
Σελίδα 9 από 27 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

A. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης ................................................................................... 10 

B. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου .................................................................... 11 

Γ.  Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων.............................................................. 12 

∆.  Συνοπτική Κατάσταση των Ταµειακών Ροών................................................................................ 13 

Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων ................................................................... 14 

1. Γενικές πληροφορίες ................................................................................................................. 14 

2. Αντικείµενο δραστηριότητας ...................................................................................................... 14 

3. Αλλαγές σε λογιστικές αρχές ...................................................................................................... 14 

3.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2010)...... 15 

3.2. 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. ................................................................... 17 

4. Πληροφόρηση κατά τοµέα ......................................................................................................... 19 

5. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων ................................... 19 

5.1. Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις................................................................................................. 19 

5.2. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ............................................................................................. 20 

5.3. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ......................................................................................... 20 

5.4. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις............................................................................................... 21 

5.5. Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή...................................................................................................... 22 

6. Πρόσθετες πληροφορίες ............................................................................................................ 22 

6.1. Εποχικές διακυµάνσεις............................................................................................................... 22 

6.2. Ενδεχόµενες απαιτήσεις............................................................................................................. 22 

6.3. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές............................................................................ 23 

6.4. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών .............................................................................................. 24 

6.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού ....................................................................................... 25 

7. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα......................................................................................................... 25 

8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού ......................................................................... 25 

9. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες.......................................................................... 26 

 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010    
Σελίδα 10 / 27 

A. Συνοπτική Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

Ποσά σε € ' σηµ. 30/6/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 33.636.082 34.215.332

Άϋλα στοιχεία ενεργητικού 14.000.067 13.992.114

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 636.375 636.375

Σύνολο 48.272.524 48.843.821

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέµατα 1.032.914 920.975

Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 5.1 6.062.785 5.563.113

Λοιπές Απαιτήσεις 5.1 6.457.618 6.744.540

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 5.2 731.226 2.811.140

Σύνολο 14.284.543 16.039.768

Σύνολο ενεργητικού 62.557.067 64.883.589

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 32.503.500 32.503.500

∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 3.658.414 3.658.414

Αποθεµατικά κεφάλαια 535.335 535.335

Αποτελέσµατα εις νέο (4.965.203) (2.823.622)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.732.046 33.873.627

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 3.128.807 3.047.560

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία

274.888 250.959

Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων 9.438.044 9.770.168

Λοιπές προβλέψεις 6.2 60.000 60.000

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.4 2.070.678 2.364.051

Σύνολο 14.972.417 15.492.738

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 5.3 4.843.235 4.485.831

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 5.4 1.472.021 582.662

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 5.3 9.537.348 10.448.730

Σύνολο 15.852.604 15.517.223

Σύνολο Υποχρεώσεων 30.825.021 31.009.962

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 62.557.067 64.883.589  

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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B. Συνοπτική Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος Περιόδου 

Ποσά σε € ' σηµ. 01/01 - 30/6/2010 01/01 - 30/6/2009 01/04 - 30/6/2010 01/04 - 30/6/2009

Μικτός κύκλος εργασιών 4.250.058 9.538.220 3.243.651 5.700.611

∆ικαιώµατα Ελληνικού ∆ηµοσίου (821.743) (1.918.397) (576.158) (1.075.967)

Κύκλος εργασιών 3.428.315 7.619.823 2.667.494 4.624.644

Κόστος πωλήσεων (4.868.189) (6.866.768) (3.160.757) (4.140.901)

Μικτό κέρδος (1.439.874) 753.055 (493.263) 483.743

Έξοδα διοίκησης (536.945) (616.960) (360.151) (342.595)

Έξοδα διάθεσης (842.028) (2.057.184) (601.041) (1.294.819)

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης (1.045.117) (8.980) (450.877) (1.080)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 1.887.079 443.150 1.702.834 244.503

Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων

(1.976.885) (1.486.919) (202.497) (910.248)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (79.570) (321.491) (47.018) (170.305)

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 694 736 694 736

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (4.574) (7.739) (2.173) 4.908

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (2.060.335) (1.815.413) (250.994) (1.074.910)

Έξοδο φόρου (81.246) (323.075) (40.324) (163.342)

Καθαρά κέρδη περιόδου (2.141.581) (2.138.487) (291.318) (1.238.252)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους

Κέρδη/ζηµίες αναγνωρισµένα απευθείας στα ίδια κεφάλαια 0 0 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (2.141.581) (2.138.487) (291.318) (1.238.252)

Βασικά κέρδη / (Ζηµιές) ανά µετοχή (σε ευρώ) 5.5 (0,0593) (0,0595) (0,0081) (0,0344)

Εξάµηνη περίοδος που έληξε Τρίµηνη περίοδος που έληξε 

 
 

Κέρδη προ φόρων (2.060.335) (1.815.413) (250.994) (1.074.909)

Πλέον: Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 83.450 328.494 48.496 164.661

Πλέον: Αποσβέσεις 904.285 1.071.086 452.500 510.662

Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων  (Εγκύκλιος απ.34 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς)

(1.072.600) (415.832) 250.003 (399.585)

Προσδιορισµός Κονδυλίου: Κέρδη/Ζηµίες Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Συνολικών Αποσβέσεων  (Εγκύκλιος 
απ.34 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων.
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Γ. Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο ∆ιαφορά υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά 
κεφάλαια

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2009 32.373.000 3.659.458 535.335 1.099.385 37.667.178

Ζηµιές Περιόδου 0 0 0 (2.138.487) (2.138.487)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) 
περιόδου

0 0 0 (2.138.488) (2.138.488)

Υπόλοιπο την 30/6/2009 32.373.000 3.659.458 535.335 (1.039.103) 35.528.690
 

 

Ποσά σε € ' Μετοχικό κεφάλαιο ∆ιαφορά υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά 
κεφάλαια

Αποτελέσµατα εις 
νέο

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1/1/2010 32.503.500 3.658.414 535.335 (2.823.622) 33.873.627

Ζηµιές Περιόδου 0 0 0 (2.141.581) (2.141.581)

Συνολικό αναγνωρισµένο κέρδος/ (ζηµιά) 
περιόδου

0 0 0 (2.141.581) (2.141.581)

Υπόλοιπο την 30/6/2010 32.503.500 3.658.414 535.335 (4.965.203) 31.732.046
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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∆. Συνοπτική Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 

Ποσά σε € ' σηµ. 01/01 - 30/6/2010 01/01 - 30/6/2009

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζηµιές) Περιόδου (Προ φόρου) (2.060.335) (1.815.413)

Προσαρµογές στα Κέρδη (ι) 1.003.816 1.429.819

(1.056.519) (385.594)

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / µείωση αποθεµάτων (111.939) (105.903)

(Αύξηση) / µείωση εµπορικών απαιτήσεων (499.672) (1.253.129)

(Αύξηση) / µείωση λοιπών απαιτήσεων 286.922 (11.020.256)

Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων (553.977) 1.835.258

(878.666) (10.544.030)

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.935.185) (10.929.624)

µείον: Καταβολές φόρου εισοδήµατος 0 0

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (1.935.185) (10.929.624)

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 (665.113) 1.864.971

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

∆άνεια αναληφθέντα 850.000 11.780.000

Αποπληρωµή δανεισµού (248.000) (1.904.808)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (27.523) (24.761)

Τόκοι που εισπράχθηκαν 694 0

Τόκοι πληρωθέντες (54.787) (316.084)

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 520.384 9.534.347

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα

(2.079.914) 469.694

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 2.811.140 946.772

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος  της περιόδου 731.226 1.416.466  

Σηµείωση (i) 
Οι προσαρµογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 01/01 - 30/6/2010 01/01 - 30/6/2009

Προσαρµογές στα Κέρδη για:

Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 1.224.363 1.395.375

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων 12.047 38.831

Έσοδα από κρατικές επιχορηγήσεις (332.125) (363.120)

Μεταβολή στην υποχρέωση παροχών στο προσωπικό 18.504 37.978

Έσοδα τόκων (694) (736)

Έξοδα τόκων 81.721 321.491

Σύνολο 1.003.816 1.429.819  

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων. 
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Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων  
 
1. Γενικές πληροφορίες 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. 
Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1928 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµός Αττικής, ∆ήµος Αλίµου, οδός 
Σολωµού 24, Τ.Κ. 174 56. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.casinoportocarras.gr. 
Η θητεία του ∆ιοικητικού, που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 05/06/2008, λήγει την 
05/06/2012 και η σύνθεση του έχει ως εξής : 
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1) Κων/νος Στέγγος του Ανδρέα, Πρόεδρος του ∆.Σ. 
2) Γεώργιος Στέγγος του Κων/νου, Α’ Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. 
3) Βασίλειος Βασιλάκης του Αθανασίου, ∆/νων Σύµβουλος 
4) Μαρία Σβώλη του Γεωργίου, µέλος 
5) Κων/να Αλεξοπούλου του Παναγιώτη, µέλος 
6) Αθανάσιος Κλαπαδάκης του Νικολάου, µέλος 
 
Β. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
7) Μαριάννα Στέγγου του Κων/νου, µέλος 
 
Γ. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ) ΜΕΛΗ 
8) Κων/νος Ριζόπουλος του Πλάτωνα, µέλος 
9) Αλέξανδρος Παπαϊωάννου του ∆ηµητρίου, µέλος 
 
Οι ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο την 27 Αυγούστου 2010. 
Επισηµαίνεται, ότι η ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ A.E. περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ Α.Ε., εταιρίας εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. έχει καταστατική έδρα την Ελλάδα, συµµετέχει στην ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ A.E. (κατά την 30η Ιουνίου 2010) µε ποσοστό 56,67% και την ενοποιεί 
στις δικές της οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
2. Αντικείµενο δραστηριότητας  
Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 

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

 Ο ξενοδοχειακός τοµέας αφορά την εκµετάλλευση του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ, που έχει παραχωρηθεί 
στην εταιρεία από την ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. 

∆εν υπάρχουν διακριτοί γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. 
 
3. 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 3.1 παρουσιάζονται τα 
πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 καθώς 
και τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι 
εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010   
Σελίδα 15 / 27 

προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ, είτε δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 
 
3.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 2010) 
Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 
 
• 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.  
Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά δεν 
έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία. 
 
• 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 µη ελεγχουσών 
συµµετοχών. 
Το αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων 
επιχειρήσεων µελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις 
πραγµατοποιηθούν. 
 
• ∆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 επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 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 τις συνθήκες επένδυσης του 
κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών βασιζόµενων 
σε συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι οι 
τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.  
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• Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 
Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18. 
Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 
Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων µε 
αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 
υπεργολάβων. 
Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής 
ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να 
περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 

Εξωτερικού 
Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία 
µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ∆ιερµηνείας 16 είναι η παροχή 
καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί στο 
αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια ποσά 
πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, µε τη 
διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού 
Η ∆ιερµηνεία 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο που 
προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και επιδιώκει να 
καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η παρούσα ∆ιερµηνεία 
εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο 
εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, όπως για παράδειγµα για 
αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών. 
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία του 
ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά τα 
πληρωτέα µερίσµατα. 
Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 
αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει 
λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται και 
της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.  
 
• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 
Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της Ε∆∆ΠΧΑ 
18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια επιχείρηση 
λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων (οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις ή εξοπλισµό) 
τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να αποτελέσει µέρος ενός 
δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για 
παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 
Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει να 
χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση του 
πελάτη µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και στα δύο 
ταυτόχρονα). Η ∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο ορισµός του 
ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον προσδιορίζει τον τρόπο 
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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.  
 
• 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. 
 
3.2. 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 µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται µόνο 
ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 
Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να υπάρχει 
επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα διαλέξει η 
επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 
Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ. 
 
• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από τη 

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

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την 
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010   
Σελίδα 18 / 27 

∆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 ελάχιστων 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 δεν αναµένεται να έχει επίδραση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση 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 



 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010   
Σελίδα 19 / 27 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι ετήσιες βελτιώσεις 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 
Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 
Με βάση την υπάρχουσα δοµή της Εταιρίας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση δεν 
αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.  
 
4. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
Λειτουργικοί τοµείς 
Οι λειτουργικοί τοµείς συνεχιζόµενης δραστηριότητας που παρουσιάζονται είναι τα έσοδα από τη λειτουργία 
του Καζίνο στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου ΣΙΘΩΝΙΑ και τα έσοδα από τη λειτουργία του ξενοδοχείου 
ΣΙΘΩΝΙΑ που έχει µισθώσει από την ιδιοκτήτρια εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ∆εν υπάρχουν διακριτοί 
γεωγραφικοί τοµείς καθώς το σύνολο των εσόδων πραγµατοποιείται στην Ελλάδα. Τα αποτελέσµατα της 
εταιρείας ανά τοµέα αναλύονται για την περίοδο 01/01-30/6/2010 και 01/01-30/6/2009 ως εξής: 

Αποτελέσµατα τοµέα για την περίοδο 30/06/2010

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχείο Σύνολο

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 2.008.440 1.419.875 3.428.315

Λειτουργικά κέρδη 33.131 (2.010.016) (1.976.885)

Αποτελέσµατα τοµέα για την περίοδο 30/06/2009

Ποσά σε € ' Καζίνο Ξενοδοχείο Σύνολο

Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες 5.214.818 2.405.005 7.619.823

Λειτουργικά κέρδη 70.815 (1.557.734) (1.486.919)  
 
 
5. Επεξηγηµατικές Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 
 
5.1. Εµπορικές και Λοιπές Απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Πελάτες (ανοικτός λογαριασµός) 891.162 793.209 

Απαιτήσεις από συνδεδεµένες επιχειρήσεις 4.968.974 4.479.914 

Επιταγές Εισπρακτέες 368.633 471.473 

Γραµµάτια εισπρακτέα 15.500 0 

Σύνολο 6.244.269 5.744.596 

Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες (181.484) (181.483)

Σύνολο 6.062.785 5.563.113 
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Λοιπές Απαιτήσεις

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Προκαταβολές & δάνεια προσωπικού 11.711 6.861 

Παρακρατηµένοι φόροι 3.117 10.309 

Λοιποί χρεώστες 82.304 62.615 

Λοιπές απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 175.418 252.660 

Επίδικες απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο 43.106 43.106 

Απαιτήσεις από επενδυτικά προγράµµατα 2.923.424 2.923.424 

Λογαριασµοί προς απόδοση & προκαταβολές 3.198.052 3.406.826 

Έξοδα επόµενων χρήσεων 11.501 63.611 

Αγορές υπό παραλαβή 33.857 0 

Σύνολο 6.482.490 6.769.412 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (24.872) (24.872)

Σύνολο 6.457.618 6.744.540 

Σύνολο Εµπορικών και Λοιπών Απαιτήσεων 12.520.403 12.307.653  
 
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. 
 
5.2. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 530.522 721.445 

∆ιαθέσιµα στις τράπεζες 200.704 2.089.695 

Σύνολο 731.226 2.811.140 
 

 
Από την εκµετάλλευση των διαθεσίµων της εταιρείας έχουν προκύψει τόκοι (έσοδα) ποσού χιλ € 1. 
 
5.3. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προµηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της 
Εταιρίας: 

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Προµηθευτές και Λοιπές Εµπορικές Υποχρεωσείς

Προµηθευτές 2.359.250 2.225.987 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες εταιρείες 1.873.926 1.721.714 

Επιταγές πληρωτέες 610.059 538.130 

Σύνολο 4.843.235 4.485.831 
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Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προκαταβολές πελατών 477.774 224.279 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 782.151 681.546 

Οφειλές σε ταµεία κοινωνικής ασφάλισης 233.815 369.104 

∆ικαιούχοι αµοιβών 35.884 39.705 

Πιστωτές διάφοροι 390.144 18.958 

Υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 249 0 

Φόροι & τέλη 161.016 176.607 

Φόροι & τέλη καζίνο 7.217.288 8.929.140 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα 239.027 9.391 

Σύνολο 9.537.348 10.448.730  
 
5.4. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρίας, τόσο οι µακροπρόθεσµες όσο και οι βραχυπρόθεσµες αναλύονται 
στον επόµενο πίνακα: 

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 14.678 20.051 

Τραπεζικός δανεισµός 2.056.000 2.344.000 

Σύνολο 2.070.678 2.364.051 

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 24.511 46.662 

Τραπεζικός δανεισµός 1.447.510 536.000 

Σύνολο 1.472.021 582.662  
 
Οι ηµεροµηνίες λήξης των δανείων της εταιρίας (σε έτη) είναι οι εξής: 
∆ανεισµός την 30/6/2010

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις 

χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης

Τραπεζικός 
δανεισµός Σύνολο δανεισµού

Ένα έτος και λιγότερο 24.511 1.447.510 1.472.021 

Μεταξύ ενός και δύο ετών 14.678 2.056.000 2.070.678 

Σύνολο 39.189 3.503.510 3.542.699 

∆ανεισµός την 31/12/2009

Ποσά σε € '
Υποχρεώσεις 

χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης

Τραπεζικός 
δανεισµός Σύνολο δανεισµού

Ένα έτος και λιγότερο 46.662 536.000 582.662 

Μεταξύ ενός και δύο ετών 20.051 2.344.000 2.364.051 

Σύνολο 66.713 2.880.000 2.946.713  
 
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:  
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Ποσά σε € ' 30/6/2010 31/12/2009

Υποχρεώσεις από Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 41.427 71.106 

Μη ∆εδουλευµένοι Τόκοι (2.238) (4.393)

Σύνολο υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις

39.189 66.713 
 

 
5.5. Κέρδη / (Ζηµίες) ανά µετοχή 
Τα βασικά κέρδη (ζηµίες) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση των αναλογουσών στους µετόχους της 
εταιρείας κερδών (ζηµιών) της εταιρείας µε το σταθµισµένο µέσο όρο των µετοχών κατά τη διάρκεια της 
χρήσεως. 

Ποσά σε € ' 30/6/2010 30/6/2009

Κέρδη / (Ζηµιές) µετά από φόρους (2.141.581) (2.138.487)

Σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 36.115.000 35.970.000 

Βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή (σε ευρώ) (0,0593) (0,0595)  
 
6. Πρόσθετες πληροφορίες 
6.1. Εποχικές διακυµάνσεις  
Όπως εµφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσιάζει έντονη 
εποχικότητα και ως εκ τούτου οι πωλήσεις των ενδιάµεσων περιόδων δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
για εκτίµηση των ετήσιων πωλήσεων.  
Ιστορικά η ζήτηση παρουσιάζεται αυξηµένη το τρίτο τρίµηνο κάθε έτους.  

Περίοδος 2008
Τοµέας Λειτουργίας Καζίνο % Ξενοδοχείο % Σύνολο %
Α Τρίµηνο 2.465.099 16% 615.460 6% 3.080.559 12%
Β Τρίµηνο 3.667.149 25% 2.618.791 26% 6.285.941 25%
Γ Τρίµηνο 6.275.674 42% 5.961.679 59% 12.237.353 49%
∆ Τρίµηνο 2.558.979 17% 901.254 9% 3.460.233 14%
Σύνολο Έτους 14.966.902 10.097.184 25.064.087

Περίοδος 2009
Τοµέας Λειτουργίας Καζίνο % Ξενοδοχείο % Σύνολο %
Α Τρίµηνο 2.259.418 19% 735.761 9% 2.995.179 15%
Β Τρίµηνο 2.955.400 24% 1.669.244 21% 4.624.644 23%
Γ Τρίµηνο 5.607.791 46% 4.816.225 61% 10.424.015 52%
∆ Τρίµηνο 1.314.652 11% 677.172 9% 1.991.824 10%
Σύνολο Έτους 12.137.261 7.898.402 20.035.663

Περίοδος 2010
Τοµέας Λειτουργίας Καζίνο % Ξενοδοχείο % Σύνολο %
Α Τρίµηνο 570.129 41% 190.692 18% 760.821 31%
Β Τρίµηνο 817.584 59% 889.848 82% 1.707.431 69%
Σύνολο 1.387.713 1.080.539 2.468.252

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ  ΤΟΜΕΑ

 
 
6.2. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις 
Εις βάρος της εταιρείας υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους € 1.145 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 
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των οικονοµικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί αποφάσεις υπέρ ατόµων που τους επιδίκαζε συνολικά € 41 
χιλ. Το συνολικό ποσό που απαιτούσαν τα παραπάνω άτοµα ανέρχονταν σε € 1.260 χιλ. Έναντι των 
παραπάνω υποθέσεων η εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη ύψους € 60 χιλ. 
 
Επιπλέον στις 20 Μαρτίου 2009 απορρίφθηκε αίτηση συµβιβασµού της Εταιρείας ενώπιον της Προϊσταµένης 
της ∆.Ο.Υ ΦΑΕ Πειραιά για διοικητική επίλυση διαφοράς αναφορικά µε την επιβολή προστίµου ύψους 
401.060 € για λήψη εικονικών κατά την ∆.Ο.Υ φορολογικών στοιχείων. Η εταιρεία άσκησε προσφυγή κατά 
την ανωτέρω απόφασης καθώς υποστηρίζει ότι οι συναλλαγές αυτές ήταν υπαρκτές-πραγµατικές και αδίκως 
της επιβλήθηκε το ως άνω πρόστιµο, εκτιµάται ότι δεν θα υπάρξει καµία επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας καθώς η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι σε τελικό επίπεδο δεν θα επιβληθεί 
κάποιο πρόστιµο και δεν συντρέχει λόγος οποιασδήποτε διενέργειας πρόβλεψης σε βάρος των 
αποτελεσµάτων της κλειόµενης περιόδου. 
 
Επίσης, κατά της εταιρείας υπάρχουν απαιτήσεις από αγωγές ύψους € 50 χιλ. από πρώην υπαλλήλους λόγω 
παράνοµης απόλυσή τους. Η νοµική υπηρεσία της εταιρείας θεωρεί ότι οι αγωγές θα απορριφθούν γιατί 
τηρήθηκαν οι νόµιµες διαδικασίες απόλυσης. 
 
Τέλος, έχει ασκηθεί αγωγή ύψους 41 χιλ. κατά της εταιρείας από τον σύλλογο διαχείρισης πνευµατικών 
δικαιωµάτων για µετάδοση ταινιών, τραγουδιών κλπ. από την εταιρεία χωρίς πληρωµή τελών για 
πνευµατικά δικαιώµατα των καλλιτεχνών. Η νοµική υπηρεσία της εταιρείας θεωρεί ότι το θέµα είναι 
αµφισβητούµενο αλλά υπάρχουν σοβαρά νοµικά επιχειρήµατα για να κερδηθεί η υπόθεση.  
∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 
 
6.3. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις από τις αρχές 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2004, τα δε οικονοµικά της στοιχεία κρίθηκαν 
οριστικά ειλικρινή και ακριβή. 
 
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. 
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6.4. Συναλλαγές συνδεδεµένων µερών 
Στα πλαίσια της λειτουργικής δραστηριότητας, τα αποθέµατα και οι υπηρεσίες προέρχονται και από έναν 
αριθµό συνεταίρων της εταιρείας.  
Καµία από τις συναλλαγές δεν εµπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καµία εγγύηση δεν δόθηκε ή 
λήφθηκε. 

Ποσά σε € '
Πωλήσεις αγαθών

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 1.960 9.399
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 11.966 7.091
Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 780

Σύνολο 13.926 17.270

Λήψη υπηρεσιών
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 75.360 75.540
Μοχλός ΑΕ Συγγενής 240 360
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 77.311 97.506
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 0 190.217
Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 338.075 664.543

Σύνολο 490.986 1.028.166

Αγορές αγαθών
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 30/6/2009

Πόρτο Καρράς Βίλατζ Ινν Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 5.815
Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 0 4.804
Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 5.783 12.639
Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 31.322 70.164

Σύνολο 37.104 93.421  
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις από και προς τα συνδεόµενα µέρη του οµίλου έχουν ως ακολούθως: 

Ποσά σε € '
Απαιτήσεις

Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 31/12/2009
Μοχλός ΑΕ Συγγενής 3.613.963 3.934.435

Πόρτο Καρράς Βίλατζ Iνν Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 225.869 47.695
Πόρτο Καρράς Βίλλα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 0 5.419

Πόρτο Καρράς  ΑΕ Συγγενής 4.744.674 4.432.219

Πόρτο Καρράς Υδροπλάνα και Σπουδές ΑΕ Συγγενής 0 20.000
Σύνολο 8.584.506 8.439.768

Υποχρεώσεις
Εταιρεία Σχέσεις συµµετοχής 30/6/2010 31/12/2009

Τεχνική Ολυµπιακή ΑΕ Μητρική 179.619 357.351
Πόρτο Καρράς Βίλλα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 4.880 0
Πόρτο Καρράς Γκολφ  ΑΕ Συγγενής 299.062 292.732

Πόρτο Καρράς Μαρίνα ΑΕ Συγγενής 102.185 95.824

Πόρτο Καρράς Μελίτων Μπητς ΑΕ Συγγενής 852.504 634.226

Κτήµα Πόρτο Καρράς ΑΕ Συγγενής 23.738 519.687
Σύνολο 1.461.988 1.899.820  

 
Οι παροχές προς τα λοιπά διοικητικά στελέχη της εταιρείας : 

Ποσά σε € ' 30/6/2010 30/6/2009

Μισθοί µελών διοίκησης & 
∆ιευθυντικών Στελεχών 45.385 79.397

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 7.319 17.237

Σύνολο 52.704 96.633  
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6.5. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού της εταιρείας για τις δύο παρουσιαζόµενες περιόδους έχει ως 
εξής: 

30/6/2010 30/6/2009

Μόνιµοι 126 159

Εποχιακοί 303 278
Σύνολο 429 437  

 
7. Λοιπά σηµαντικά γεγονότα 
Σε συνέχεια της από 23.6.2009 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 το ∆.Σ. της εταιρείας στις 
22/12/2009 αποφάσισε την έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης µε απορρόφηση της εταιρείας µας από 
την εταιρεία ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ 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 του προβλεπόµενου 
Ισολογισµού Μετασχηµατισµού της εταιρείας. 
Στις 30.06.2010 το ∆.Σ. της εταιρείας ενέκρινε την συγχώνευση της εταιρείας δι’ απορροφήσεώς της από 
την εταιρεία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.», από την οποία παράλληλα θα απορροφηθούν και οι εταιρείες «ΠΟΡΤΟ 
ΚΑΡΡΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝ ΜΠΗΤΣ Α.Ε.» και «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΚΛΑΜΠ Α.Ε.» κατά τις διατάξεις των 
σχετικών άρθρων του Ν.2190/1920, και τις διατάξεις του Ν.2166/93. 
Ταυτόχρονα το ∆.Σ. ενέκρινε το σχέδιο Σύµβασης της ως άνω συγχωνεύσεως το οποίο τελεί υπό την αίρεση 
της έγκρισης της εν λόγω συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των εµπλεκοµένων ως άνω εταιρειών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 και από τις αρµόδιες αρχές. 
Ακολούθως το ∆.Σ. της εταιρείας στις 06.08.2010 αποφάσισε την Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων της εταιρείας για την 8η Σεπτεµβρίου 2010 για την έγκριση του σχεδίου Σύµβασης 
συγχώνευσης ως ανωτέρω αναφέρεται. 
 
8. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
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. 
 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ 

   

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.ΣΤΕΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΣΤΕΓΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΑ Π. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 
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9. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και Πληροφορίες 

∆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) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Τόκοι που εισπράχθηκαν 694 0
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

www.casinoportocarras.com

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

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

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 
και 01.01.2009 αντίστοιχα)

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

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε

1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΑΛΙΜΟΣ  27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6019/01ΝΤ/Β/86/207(06)

Ε∆ΡΑ:ΣΟΛΩΜΟΥ 24 - 17456 ΑΛΙΜΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2010

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
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 

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 οποία 126 αφορούν µόνιµους και 303 
εποχιακούς υπαλλήλους. Αντίστοιχα, στις 30/6/2009 ανήλθε στα 437 άτοµα, εκ των οποία 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.

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

 


