ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 50222/53/Β/01/016 ΓΕΜΗ : 20864730000
∆ιεύθυνση έδρας εταιρείας: Καβάλα, οδός Αβέρωφ, αριθµός 1, ΤΚ 65403
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η ∆εκεµβρίου 2014
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΟΛΚ AE. Συνιστούµε εποµένως στον
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

∆ιεύθυνση διαδικτύου µητρικής εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων:

www.portkavala.gr

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ηλιάδης Χρήστος-Χριστιανός του Σπυρίδωνα
Τσοκτένογλου Μιχαήλ του ∆ηµητρίου
Φραντζεσκάκης Εµµανουήλ του Νικολάου
Παπαδόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη

24.06.2015

Μιχαήλ Χρήστος του Εµµανουήλ

Νόµιµος Ελεγκτής:

∆όκος Αθ. Γεώργιος (Α.Μ. ΣΟΕΛ 38241)

Ελεγκτική εταιρεία:

HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ε.Π.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 152)

∆ιεύθυνση έδρας Εταιρείας
ΑΡΜΑΕ:
Αρµόδια Υπηρεσία- Περιφέρειας:

Αβέρωφ 1, Καβάλα
50222/53/Β/01/016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ,
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΡΑΜΑΣ-ΚΑΒΑΛΑΣ-ΞΑΝΘΗΣ

Τύπος έκθεσης:

Λιάγκος Αθανάσιος του Ελευθερίου
Παπαϊωάννου Ιωάννης του Χριστόφορου

ΘΕΣΗ
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες €)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σεχιλιάδες €)
1/1-31/12/2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από πελάτες

31/12/2014

31/12/2013
1.495
463
1
339
747

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

1.520
500
1
189
666

2.724

2.140

5.768

5.016

7.606
(3.119)
4.486

8.606
(4.265)
4.340

6
577
608
90
1.281
5.768

7
313
280
76
675
5.016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ποσά εκφρασµένα σεχιλιάδες €)
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
Κύκλος Εργασιών
828
979
Μικτά κέρδη
(126)
(10)
Zηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών
(50)
(72)
αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
(4)
(7)
Μείον: φόροι
150
189
Κέρδη µετά από φόρους
146
182
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε €)

145.869,80

181.847,31

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)

0,0000

0,0000

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων
και συνολικών αποσβέσεων

0,3603

0,4629

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Πλέον (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(7)

411
(2)
(46)

535
59
(65)

(79)
318

(100)
(131)

(5)
592

(16)
275

(60)
52
(8)

(114)
81
(33)

584
2.140
2.724

242
1.898
2.140

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
περιόδου (α) + (β)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

1/1-31/12/2013

(4)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε χιλιάδς €)
31/12/2014
Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2013 και 01/01/2014
αντίστοιχα)
Κέρδη / (ζηµιές) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2014 αντίστοιχα)

31/12/2013

4.340

4.159

146
4.486

182
4.340

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Έχουν τηρηθεί οι λογιστικές αρχές που υιοθέτησε η εταιρεία βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) και οι οποίες δεν έχουν µεταβληθεί σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2012.
2. Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009. Περισσότερα στοιχεία αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις στην παράγραφο (25.2).
3.∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρείας
4. ∆εν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και δεν έχουν σχηµατιστεί σχετικές προβλέψεις.
5. Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχουν διενεργηθεί αφορούν προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 16 χιλ., προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους € 369 χιλ. και πρόβλεψη αποζηµίωσης
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ύψους € 124 χιλ.
6. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της κλειόµενης ήταν 11 άτοµα και της προηγούµενης χρήσεως ήταν 13.
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της κλειόµενης χρήσεως ανήλθαν σε € 60 χιλ.
8. ∆εν κατέχονται ίδιες µετοχές .
9. Τα ποσά των συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως που έχουν προκύψει
από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε €):
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
7
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΗΛΙΑ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
Α∆Τ: ΑΙ 387078

30
81
1

3

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ: Χ 368002

Α∆Τ: ΑΒ 733221

