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ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

ΧΡΗΣΗΣ  2010 

 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Έχουµε την τιµή να θέσουµε υπ΄ όψιν σας τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2010 – 

31/12/2010. 

  

Αναλύοντας τα στοιχεία του Ισολογισµού, βάσει των ∆ΠΧA, της χρήσης που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, 

αναφέρουµε τα εξής: 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010 

 

Οι ζηµιές µετά από φόρους της Εταιρείας για το 2010 ανήλθαν σε € 301.823 ενώ οι ζηµιές για το 2009 

ανήλθαν σε € 74.700 

 

 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας στο τέλος του 2010 είναι € 519.143 ενώ στο τέλος του 2009 

ήταν € 520.966. Επειδή τα ίδια κεφάλαια την 31/12/2010 έχουν καταστεί µικρότερα από το ½ του µετοχικού 

κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του κ.ν. 2190/1920. Η εταιρεία θα λάβει τα 

προσήκοντα µέτρα εντός της χρήσεως 2011 ώστε να µην συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 και να 

µπορέσει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητά της. 

 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

 

Το σύνολο των καθαρών ταµειακών εκροών της Εταιρείας για τη χρήση 2010 είναι € 220.455, ενώ για τη 

χρήση 2009 η εταιρεία παρουσίασε καθαρές ταµειακές εισροές € 253.272 

 

 

 

 



 

Μετά τα παραπάνω, σας καλούµε, Κύριοι Μέτοχοι, να εγκρίνετε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της 

χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 της Εταιρείας, µε τις Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού 

Ελεγκτή που τις συνοδεύουν και να απαλλάξετε τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ατοµικά και το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ως σύνολο, καθώς και του Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση για την Εταιρική 

χρήση 1/1/2010 – 31/12/2010. 

      
 
 

Πόρτο Λάγος Ξάνθης, 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
 
 

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 
 
 

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΤΖΑ 
 
 
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση που αποτελείται 

από δύο (2) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 18 

Μαΐου 2011. 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2011 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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