ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ ΑΔ
Απιθμόρ Μηηπώος Ανωνύμων Δηαιπειών: 50222/53/Β/01/016 ΓΔΜΗ : 20864730000
Γιεύθςνζη έδπαρ εηαιπείαρ: Καβάλα, οδόρ Αβέπωθ, απιθμόρ 1, ΣΚ 65403
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΡΗΗ από 1η Ιανοςαπίος 2013 έωρ 31η Γεκεμβπίος 2013
Ρα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΚΑΒΑΛΑ - ΟΛΚ AE. Ππληζηνχκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλψζηε,
πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ αλαξηψληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
Γηεχζπλζε έδξαο Δηαηξείαο
ΑΟΚΑΔ:
Αξκφδηα πεξεζία- Ξεξηθέξεηαο:

Αβέξσθ 1, Θαβάια
50222/53/Β/01/016

Γηεχζπλζε δηαδηθηχνπ κεηξηθήο εηαηξείαο:
Ζκεξνκελία έγθξηζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ:

www.portkavala.gr
06.11.2014

Λφκηκνο Διεγθηήο:

Γφθνο Αζ. Γεψξγηνο (Α.Κ. ΠΝΔΙ 38241)

Διεγθηηθή εηαηξεία:

HBP ΝΟΘΩΡΝΗ ΔΙΔΓΘΡΔΠ - ΙΝΓΗΠΡΔΠ Δ.Ξ.Δ. (Α.Κ. ΠΝΔΙ 152)

Ρχπνο έθζεζεο:

Κε ζχκθσλε γλψκε

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
Ζιηάδεο Σξήζηνο-Σξηζηηαλφο ηνπ Πππξίδσλα
Ρζνθηέλνγινπ Κηραήι ηνπ Γεκεηξίνπ
Φξαληδεζθάθεο Δκκαλνπήι ηνπ Ληθνιάνπ
Ξαπαδφπνπινο Γεψξγηνο ηνπ Ησάλλε

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ-ΘΟΑΘΖΠ,
ΛΝΚΑΟΣΗΑΘΖ ΑΡΝΓΗΝΗΘΖΠΖ ΓΟΑΚΑΠ-ΘΑΒΑΙΑΠ-ΜΑΛΘΖΠ

Κηραήι Σξήζηνο ηνπ Δκκαλνπήι
Ιηάγθνο Αζαλάζηνο ηνπ Διεπζεξίνπ
Ξαπατσάλλνπ Ησάλλεο ηνπ Σξηζηφθνξνπ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ (ποζά εκθπαζμένα ζε σιλιάδερ €)

ΘΔΗ
Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο
Αληηπξφεδξνο
Κέινο
Κέινο
Κέινο
Κέινο
Κέινο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζεσιλιάδερ €)
1/1-31/12/2013

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο

31/12/2013
1.520
500
1
189
666

1.900
538
4
625

2.140

1.898

5.016

4.965

Ινηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Ινηπά ζηνηρεία θαζαξήο ζέζεο
ύνολο καθαπήρ θέζηρ (α)
Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο
Ξξνβιέςεηο / Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύνολο ςποσπεώζεων (β)
ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β)

31/12/2012

8.606
(4.265)
4.340

8.606
(4.447)
4.159

7
313
280
76
675
5.016

7
287
433
78
805
4.965

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ (ποζά εκθπαζμένα ζεσιλιάδερ €)
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
Θχθινο Δξγαζηψλ
1.283
1.153
Κηθηά θέξδε / (δεκηέο)
220
(23)
Zεκηέο πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ

(72)

(636)

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ
Κείνλ: θφξνη
Θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο

(7)
189
182

(527)
(527)

Θέξδε / (δεκηέο) κεηά απφ θφξνπο αλά κεηνρή -βαζηθά (ζε €)

181.847,31

(527.054,92)

Σαμειακέρ ποέρ από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
Θέξδε / (Εεκηέο) πξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Πλέον (μείον) πποζαπμογέρ για:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Σξεσζηηθνί/(Ξηζησηηθνί) ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Ξιένλ/ κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ)
(Κείνλ):
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
ύνολο ειζποών / (εκποών) από λειηοςπγικέρ δπαζηηπιόηηηερ (α)
Σαμειακέρ ποέρ από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ:
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Ρφθνη εηζπξαρζέληεο
ύνολο ειζποών / (εκποών) από επενδςηικέρ δπαζηηπιόηηηερ (β)

Καθαπή αύξηζη / (μείωζη) ζηα ηαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα
πεπιόδος (α) + (β)
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα έναπξηρ σπήζεωρ
Σαμειακά διαθέζιμα και ιζοδύναμα λήξηρ σπήζεωρ

0,0000

0,0000

Θέξδε / (δεκηέο) πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ
απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ

0,4629

(0,0870)

(7)

(527)

535
59
(65)

549
28
(109)

(41)
(190)

(141)
49

(16)
275

(2)
(154)

(114)
81
(33)

(127)
111
(16)

242

(170)

1.898
2.140

2.068
1.898

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ (Σα ποζά είναι εκθπαζμένα ζε σιλιάδρ €)
ύνολο Καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ σπήζεωρ (01/01/2012 και 01/01/2013
ανηίζηοισα)
Θέξδε / (δεκηέο) ρξήζεσο κεηά απφ θφξνπο (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα

Ξξνηεηλφκελν κέξηζκα αλά κεηνρή – (ζε €)

1/1-31/12/2012

ύνολο καθαπήρ θέζηρ λήξηρ σπήζεωρ (31/12/2012 και 31/12/2013 ανηίζηοισα)

31/12/2013

31/12/2012

4.159

4.686

182
-

(527)
-

4.340

4.159

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
1. Έρνπλ ηεξεζεί νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζέηεζε ε εηαηξεία βάζεη ησλ Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ κεηαβιεζεί ζε ζρέζε κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2012.
2. Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί απφ ηηο αξκφδηεο θνξνινγηθέο αξρέο έσο θαη ηε ρξήζε 2009. Ξεξηζζφηεξα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ παξάγξαθν (25.2).
3.Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο
4. Γελ πθίζηαληαη επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο, ή απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο θαη δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.
5. Νη ζσξεπηηθέο πξνβιέςεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί αθνξνχλ πξνβιέςεηο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ αλέιεγθησλ θνξνινγηθά ρξήζεσλ πνζνχ € 16 ρηι., πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο € 360 ρηι. θαη πξφβιεςε απνδεκίσζεο
πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία χςνπο €114 ρηι.
6. Ν αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζην ηέινο ηεο θιεηφκελεο θαη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο ήηαλ 13.
7. Νη επελδχζεηο ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο αλήιζαλ ζε € 114 ρηι.
8. Γελ θαηέρνληαη ίδηεο κεηνρέο .
9. Ρα πνζά ησλ ζπλαιιαγψλ (έζνδα θαη έμνδα) ζσξεπηηθά απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο πνπ έρνπλ πξνθχςεη
απφ ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Ξ. 24, έρνπλ σο αθνινχζσο (πνζά ζε €):
α) Ξσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
β) Αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ
γ) Απαηηήζεηο
δ) πνρξεψζεηο
ε) Ππλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηεο δηνίθεζεο
ζη) Απαηηήζεηο απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο
δ) πνρξεψζεηο πξνο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο δηνίθεζεο

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΗΛΙΑΓΗ ΥΡΗΣΟ - ΥΡΙΣΙΑΝΟ
ΑΓΣ: ΑΙ 387078

30
69
1

-

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΛΟΓΙΣΗ

ΣΟΚΣΔΝΟΓΛΟΤ ΜΙΥΑΗΛ

ΜΠΑΣΟ ΓΔΩΡΓΙΟ
ΑΓΣ: Υ 368002

ΑΓΣ: ΑΒ 733221

