ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΒ ΑΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" 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 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στή διεύθυνση Διαδικτύου της, οπου αναρτώνται τα εν λόγω
στοιχεία.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Πρίγκος
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Κεντρική προβλήτα, Βόλος 382 21
Πρόεδρος και Διευθύνων
ΑΡ.ΜΑΕ:
49873/32/B/01/030
Σύμβουλος (Εκτελ.μέλος)
Αρμόδια Νομαρχία:
Νομαρχία Μαγνησίας
Αναγνώστου Σωκράτης
Αντιπρόεδρος (Μη εκτελ. μέλος)
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Λιάγκος
Αθανάσιος
Ημερομηνία Εγκρισης των Οικονομικών καταστάσεων
Μέλος (Μη εκτελ. μέλος)
Ντόκος Νικόλαος
από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία:
Μέλος (Μη εκτελ. μέλος)
Μπασδάνης Αριστοτέλης
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Χρήστος Δ. Βλάχος
Μέλος (Μη εκτελ. μέλος)
Νικόλαος Σακελλαρίου
Ελεγκτική Εταιρεία:
PKF Ευρελεγκτική Α.Ε.
Μέλος (Μη εκτελ. μέλος)
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου Ελεγκτών:
Με επιφύλαξη
Θωμάς Κρητικός
Μέλος (Μη εκτελ. μέλος)
www.port-volos.gr
Διευθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
της 31/12/2014 (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2014
31/12/2013
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού
9.936.497,09
10.077.506,91 IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (2η εναλλακτική μέθοδος)
Αποθέματα
310.686,57
307.944,58 της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
1.509.168,81
1.316.236,37
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2013
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
1.711.448,13
1.383.751,34 Λειτουργικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
13.467.800,60
13.085.439,20 Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
931.336,46
894.196,85
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Αποσβέσεις

546.477,13

546.522,27

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.360.732,54

1.355.107,54 Προβλέψεις

5.625,00

(39.152,23)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.478.423,64

1.820.797,38 Πιστωτικοί τόκοι

(36.629,54)

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

2.839.156,18

3.175.904,92

------

Μετοχικό κεφάλαιο

8.192.156,82

8.192.156,82

2.436.487,60

1.717.377,46 σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης

(6.770,78)
------

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαρια-

μετόχων εταιρίας
Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

10.628.644,42

9.909.534,28 λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

13.467.800,60

13.085.439,20 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(2.741,99)

783,81

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(177.452,95)

104.601,90

(76.483,34)

(203.860,56)

(371.884,43)

(94.106,49)

818.246,34

1.202.214,77

36.629,54

6.770,78

(354.940,37)

(226.678,38)

(318.310,83)

(219.907,60)

(106.232,09)

(120.000,00)

(106.232,09)

(120.000,00)

393.703,42

862.307,17

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
της χρήσης από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά σε Ευρώ)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Μείον:

Κύκλος Εργασιών

4.323.038,67

4.558.299,12 Καταβεβλημένοι φόροι

Μικτά κέρδη / (ζημιές)

1.748.173,12

1.797.014,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,

δραστηριότητες (α)

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων

1.441.184,05

1.433.948,32 Επενδυτικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων,

Αγορά ενσώματων & άϋλων παγίων περιουσιακών

χρηματοδοτικών και επενδυτικών

στοιχείων

αποτελεσμάτων

894.706,92

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

931.336,46

Μείον φόροι

887.426,07 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
894.196,85 δραστηριότητες (β)

(1.400,00)

(288.109,19)

929.936,46

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους

606.087,66 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωτέα

Κέρδη μετά από φόρους ανά

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές

μετοχή (σε €)

929.936,46

606.087,66 δραστηριότητες (γ)

309.669,37

205.808,84 και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

μετοχή (σε €)
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

χρήσης από 1/1-31/12/2014
31/12/2014

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου

(1.01.2014 και 1.01.2013 αντίστοιχα)
Μερίσματα πληρωτέα
Διαφορά δήλωσης
Καθαρή θέση λήξης περιόδου

455.437,54

1.711.448,13

1.317.744,71

31/12/2013

9.909.534,28

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

1.317.744,71

9.360.981,35

929.936,46

606.087,66

(205.808,84)
(5.017,48)

(57.534,73)
0,00

10.628.644,42

9.909.534,28

α) Ορισμένα κονδύλια της φετεινής χρήσης δεν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περσινής χρήσης δεδομένου ότι η εταιρεία δεν υπόκειται πλέον σε φόρο εισοδήματος β) Η εταιρεία ευρίσκεται υπό έλεγχο από τις
φορολογικές αρχές για τη χρήση 2007, ενώ οι χρήσεις 2008 έως και 2010 είναι ανέλεγκτες. β) Το απασχολούμενο προσωπικό μόνιμο και εποχικό στις 31/12/2014 ήταν 44 άτομα (49 στις 31/12/2013) γ) Επί των πάγιων
στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. δ) Δεν έχει επέλθει μεταβολή στις Λογιστικές Αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις
31/12/2014. ε) Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών η διαιτητικών οργάνων η εταιρεία έχει σχηματίσει αντίστοιχες προβλέψεις. στ) Ο φορολογικός έλεγχος για την χρήση 2014 που πλέον διενεργείται με
βάση τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν4174/2013 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2014. Αν
μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. ζ) Τα ποσά των πωλήσεων και
αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως
αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
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

0,00
0,00
0,00
0,00
75.598,56
0,00
318,39
Βόλος, 3 Ιουλίου 2015
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