ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 49875/65/Β/01/11 - AΡ. ΓΕΜΗ 054389921000 - ΑΦΜ: 090016356
Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Μακράς Γέφυρας 2, Αλεξανδρούπολη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεµβρίου 2012
(δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ΔΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας,
όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρµόδια Υπηρεσία- Νοµαρχία:

Νοµαρχία Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

Διεύθυνση διαδικτύου µητρικής εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων
οικονοµικών καταστάσεων:

www.ola-sa.gr

Σταύρος Σταυράκογλου

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος

6/6/13

Ευάγγελος Ζησάκης

Μη εκτελεστικό µέλος

Νόµιµος ελεγκτής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ

Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντίνου

Μη εκτελεστικό µέλος

Ελεγκτική εταιρεία:

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Ε.Λ.

Αθανάσιος Λιάγκος

Μη εκτελεστικό µέλος

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΓΝΩΜΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ

Ανθιµος Μασουνάκης

Μη εκτελεστικό µέλος

Χριστόδουλος Τοψίδης

Μη εκτελεστικό µέλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €
1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης (γ)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

31/12/12
899.559
0
47.550
488.622
215.961
1.651.692

31/12/11
925.802
960
1.500
259.977
411.141
1.599.381

1.354.741
-718.139
636.603
547.675
467.414
1.015.089
1.651.692

1.354.741
-552.336
802.406
477.553
319.422
796.975
1.599.381

Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

-211.803

Αποσβέσεις

40.573

25.143

Απόσβεσεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

-40.599

-16.668

Προβλέψεις

101.515

67.764

0

-65.927

-353

-120

386

341

Αντιλογισµοί προβλέψεων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-110.281
356.050
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

-222.716

135.058

39.804

0

-341

12.934

16.796

-222.525

189.593

0

-960

109.206

0

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων

Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Κατανέµονται σε :
Μετόχους εταιρείας
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή -βασικά (σε
€)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή – (σε €)

-260.236

(Μείον):
Καταβεβληµένοι φόροι

1/1-31/12/2012
συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

345.517

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €

1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες

1/1-31/12/2011
συνεχιζόµενες
δραστηριότητες

Εισπράξεις ανταποδοτικών τελών

810.271
598.604

931.643
737.911

Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων στοιχείων

-211.450

345.517

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

-211.803
-165.803

345.517
345.517

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)

-165.803

345.517

-165.803

345.517

-211.477

353.992

0

0

Τόκοι εισπραχθέντες

-13.371

0

-33

120

95.802

-840

-126.724

188.753

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου

304.530

115.777

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

177.806

304.530

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ετήσια µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε €
1/1/-31/12/2012
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και
01/01/2011 αντίστοιχα)
Κέρδη/(ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (συνεχιζόµενες
δραστηριότητες)

Λοιπές κινήσεις
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31/12/2012 και
31/12/2011 αντίστοιχα)

1/1/-31/12/2011

802.406

422.647

-165.803

345.518

0

34.241

636.603

802.406

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η επιφύλαξη στην έκθεση ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές υ̟ποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί α̟πό τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις α̟πό 2007 έως 2010 και δεν έχει
σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις, όπως αναφέρεται στη σηµείωση 25.2 των οικονοµικών καταστάσεων.
2. Δεν υπήρξε µεταβολή λογιστικών πολιτικών στην παρούσα χρήση.
3. Δεν 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.
12/31/12
12/31/11
4. Οι προβλέψεις που έχουν δινεργηθεί έχουν ως εξής:
0
0
(α) Επίδικες υποθέσεις
0
0
(β) Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις
274.010
130.000
(γ) Λοιπές Προβλέψεις
5. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού τόσο στο τέλος της κλειόµενης όσο και στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως ήταν 8 άτοµα.
6. Τα ποσά των πάσης φύσεως συναλλαγών (έσοδα και έξοδα) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσεως, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως,
που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως ακολούθως:
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0

γ) Απαιτήσεις

0

δ) Υποχρεώσεις

0

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

56.921
0
0
56.921

Αλεξανδρούπολη, 06 Ιουνίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 419151

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 922018

ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡ. Αδείας Α Τάξεως 0020742 / Α.Δ.Τ. ΑΕ - 419216

