
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας:
Ημερομηνία Σύστασης: 02/11/2001
Κύρια ∆ραστηριότητα: Η παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών, η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, οχημάτων και φορτίων
Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Εποπτεύουσα αρχή:
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 999910432
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία λήξεως της Τρέχουσας Χρήσεως: 31/12/2007
∆ιάρκεια Χρήσεως: 12ΜΗΝΗ
Τύπος των Οικονομικών Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): ETHΣΙΕΣ
Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων
 (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου Εταιρείας:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 4.178 4.620 Κύκλος εργασιών 1.600 1.484
Αποθέματα 0 0 Μικτά Κέρδη 254 171
Απαιτήσεις από πελάτες 280 310 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 61 (101)
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.133 2.080 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (552) (705)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.591 7.010 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (484) (659)

Μείον Φόροι 0 0
ΠΑΘΗΤΙΚΟ Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) (484) (659)
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 239 371 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0 0
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 1 0 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (α)+(β) (484) (659)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 295 599
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 535 970
Μετοχικό Κεφάλαιο 8.606 8.106 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (484.135,02) (659.374,55)
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρείας (2.550) (2.065)
Καθαρή θέση μετόχων της Εταιρείας (β) 6.056 6.040
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β) 6.591 7.010

01/01/2007 01/01/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 7.031 7.232 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (484) (659)
Επίδραση από την διαγραφή των εξόδων εγκαταστάσεως (270) (137) Πλέον (μείον) προσαρμογές για:
Απομείωση αξίας κτήσης συμμετοχών (10) (10) Αποσβέσεις 613 604
Αναγνώριση δεδουλευμένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (354) (329) Προβλέψεις (119) 35
∆ιενέργεια προβλέψεων προς κάλυψη επισφαλών απαιτήσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων (56) (56) Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0 0
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 0 0 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (68) (46)
Μεταφορά κατάθεσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε πιστωτές διάφορους (300) (58) (66)

Σύνολο προσαρμογών (991) (532)

Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 6.040 6.700 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0 0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 44 (99)
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 0 0
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (315) 432
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (0) (0)
Καταβεβλημένοι φόροι 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (330) 266

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (01/01/2007 και 01/01/2006 αντίστοιχα) 6.040 6.700 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (Ζημιές) χρήσης μετά από φόρους (484) (659) Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (171) (98)
Αύξηση / (Μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 500 0 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 0 0
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31/12/2007 και 31/12/2006 αντίστοιχα) 6.056 6.040 Τόκοι εισπραχθέντες και έσοδα χρεογράφων 68 46

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (103) (52)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 500 0
Εξοφλήσεις δανείων (1) (1)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 499 (1)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 67 213
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.893 1.680
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.959 1.893

4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
5. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2007 και της προηγούμενης χρήσης 2006 ήταν 16 και 19 άτομα αντίστοιχα.
6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσεως 2007 ανήλθαν σε €  171 χιλ. περίπου.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με συνδεδεμένα μέρη, 
όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ):
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  0
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  5
γ) Απαιτήσεις 0
δ) Υποχρεώσεις 0
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 154
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Παναγιώτου Πέτρος Παναγιωτόπουλος Νικόλαος Μπογιάρης Γεώργιος
Α∆Τ Ι558347 Α∆Τ Χ369072 Α∆Τ Κ551496

9. Από την 1η Ιανουαρίου 2007 και εφεξής, όπως ορίζει ο Νόμος 3429/2005, η Εταιρεία συντάσσει της οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Οι μεταβολές στην καθαρή θέση σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις που είχαν 
συνταχθεί με βάση το  Ε.Γ.Λ.Σ. αναλύονται ανωτέρω ενώ η μεταβολή των αποτελέσματων αναλύεται στην σημείωση 25 του προσαρτήματος.

Καβάλα, 8 Μαίου 2008.

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Το Θέμα Έμφασης  στην Έκθεση Ελέγχου στο οποίο αναφέρεται η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής αφορά ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (βλέπε κατωτέρω σημείωση 2).
2. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2003 έως και 2007
3. ∆εν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί ακινήτων της Εταιρείας.

8. Στην κλειόμενη χρήση, σύμφωνα με την από 1η Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €500.000 με κατάθεση μετρητών από τον μέτοχο. Η εν λόγω 
αύξηση έγινε με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 500.000 και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 10/1201/07 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης/Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01/01/2007 ΚΑΙ 01/01/2006 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Πρόεδρος - Πέτρος Παναγιώτου, ∆/νων Σύμβουλος - Νικολ. Παναγιωτόπουλος, Μέλος- Ιωαν. Καριπίδης, Μέλος - Ιωαν. Παπαιωάννου, Μέλος - Αθαν. Πατρόπουλος, Μέλος - Αναστ. 
Τάσσιου, Μέλος - Αναστ. Χατζηαναστασίου, Μέλος - Γεωργ. Παπαδόπουλος, Μέλος - Άγγελος Τσατσούλης.

8 Μαΐου 2008

ΜΕΤΑΞΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης 
www.portkavala.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 31ης ∆εκεμβρίου 2007 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ) (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)

Μαργαρίτα Βασιλειάδου , Α.Μ.ΣΟΕΛ 12861
BDO ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. , Α.Μ.ΣΟΕΛ 111

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι 31η ∆εκεμβρίου 2007

(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά ∆.Λ.Π.)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των
αποτελεσμάτων της πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης καθώς και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου
της www.portkavala.gr , όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

Καβάλα οδός Αβέρωφ αριθμός 1, ΤΚ 65403

50222/53/Β/01/016
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ


