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ΤΥΠΟΥ

Ιδηαίηεξα ζεηηθέο είλαη νη νηθνλνκηθέο επηδόζεηο ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Ε. γηα ην 2014 θαζώο
θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο.
Σύκθωλα κε ηα ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ Οξγαληζκνύ όπωο απηά
εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξείαο ζηηο 31/12/2014 πξηλ ηελ θαηαρώξεζε ηωλ
εγγξάθωλ ηαθηνπνίεζεο θαη εγγξάθωλ θιεηζίκαηνο:
-

-

-

Τα έζνδα ην 2014 αλέξρνληαη ζην πνζό ηωλ 1.886.806 επξώ έλαληη
2.007.054 επξώ ην 2013 θαη 1.734.695 επξώ ην 2012
Τα έμνδα (ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ απνζβέζεωλ ) ην 2014 αλέξρνληαη
ζην πνζό ηωλ 1.674.005 επξώ έλαληη 1.928.441 επξώ ην 2013 θαη
2.233.377 ην 2012.
Σύκθωλα κε ηα Ειιεληθά Λνγηζηηθά Πξόηππα ηα θέξδε ηεο δηαρεηξηζηηθήο
ρξήζεο 2014 θηάλνπλ ηηο 212.800 επξώ έλαληη θεξδώλ 78.613 επξώ ην
2013 θαη δεκηώλ -498.682 επξώ ην 2012.
Η πηωηηθή πνξεία ηωλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκωλ ηα πξνεγνύκελα έηε έρεη
αληηζηξαθεί πιήξωο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη αύμεζε θαηά 25,71% ζηα
ρξεκαηηθά δηαζέζηκα ηεο 31/12/14 ζε ζρέζε κε απηά ηεο 31/12/2012.

Σρνιηάδνληαο ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα , ν Πξόεδξνο θαη Δηεπζύλωλ Σύκβνπινο
ηεο Ο.Λ.Κ. Α.Ε θ. Ηιηάδεο Χξήζηνο – Χξηζηηαλόο δήιωζε :
Οη άνθλεο πξνζπάζεηεο Δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλωλ ζην πιαίζην επέιηθηεο θαη
απνηειεζκαηηθήο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο απνδίδνπλ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα .
Η πιήξεο νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο εηαηξείαο είλαη πιένλ γεγνλόο θαη ζε ζπλδπαζκό
κε ηελ εηζξνή εζόδωλ από λέεο δξαζηεξηόηεηεο (ιεηηνπξγία ηωλ πιωηώλ
εγθαηαζηάζεωλ ,αμηνπνίεζε ηωλ παιαηώλ απνζεθώλ ) ε Ο.Λ.Κ. Α.Ε απνθηά ηε
δπλαηόηεηα λα πινπνηήζεη απξόζθνπηα ηα επελδπηηθά ηεο ζρέδηα.
Σε ζπλεξγαζία κε ην Κεληξηθό Ληκελαξρείν Καβάιαο ,ηελ Τνπηθή – Πεξηθεξεηαθή
Απηνδηνίθεζε θαη όινπο ηνπο ζπλαιιαζζόκελνπο , επηδίωμή καο είλαη ε ζπλερήο
αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ πθηζηάκελωλ ιηκεληθώλ ππνδνκώλ , ε δεκηνπξγία
λέωλ, ν εθζπγρξνληζκόο ηωλ ιεηηνπξγηώλ ζηα Ληκάληα αξκνδηόηεηαο ηνπ Οξγαληζκνύ
θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο ρεξζαίεο δώλεο ηωλ Ληκέλωλ.
Σπλδπάδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή πξωηνβνπιία κε ηελ θνηλωληθή επαηζζεζία θαη ηελ
νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθόηεηα , πξνζδνθνύκε ηα ιηκάληα καο λα απνηεινύλ
πξαγκαηηθνύο κνρινύο αλάπηπμεο γηα ηελ ηνπηθή καο νηθνλνκία.
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