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Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας «ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.» ανέθεσε στην Εταιρεία ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε., την αποτίµηση της Εµπορικής Αξίας του Συνόλου των Μετοχών της. 

Ηµεροµηνία αποτίµησης ορίσθηκε η 20η Ιουλίου 2003. 

Σκοπός της εργασίας µας είναι να εκτιµήσουµε την εύλογη αγοραία αξία της εταιρείας, την παράθεση των 
µεθοδολογιών που ακολουθήθηκαν µε τις παραδοχές στις οποίες βασίσθηκε η αποτίµησή µας. 

Η αποτίµηση χρησιµοποίησε τον δηµοσιευµένο Ισολογισµό παρελθούσης χρήσεως 2002, την Λογιστική 
Κατάσταση της 20ης Ιουλίου 2003, τις προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 20.7.2003 – 2008 
βάσει των παραδοχών και προβλέψεων που  εδόθησαν από την ∆ιοίκηση της εταιρείας. 

Για την διενέργεια της αποτίµησης χρησιµοποιήθηκαν διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι αποτίµησης και παραδοχές 
προβλέψεων οι οποίες αναλύονται στα επιµέρους κεφάλαια της παρούσας έκθεσης. 

∆εν διενεργήσαµε έλεγχο στις οικονοµικές καταστάσεις 2002, ως και την Λογιστική Κατάσταση της 20ης 
Ιουλίου 2003 και δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε πιστοποιητικό ελέγχου για τις ανωτέρω οικονοµικές 
καταστάσεις. 

Βασική παραδοχή στην διενέργεια της εργασίας µας αποτέλεσε η αρχή του «going concern» δηλαδή της οµαλής 
συνέχειας των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

Θεωρήθηκε ότι η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών δεν θα επηρεαστεί από απρόβλεπτα γεγονότα τα οποία θα 
εµπόδιζαν την λειτουργία της επιχείρησης και ότι η ∆ιοίκησή της θα εφαρµόσει τις στρατηγικές που έχουν 
αναπτυχθεί στα επιχειρηµατικά σχέδια µε στόχο την µεγιστοποίηση της αξίας της. 
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