
Ποςά εκφραςμζνα ςε χιλιάδεσ ευρϊ Σφποσ ζκκεςθσ ελζγχου ελεγκτι :

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρϊ Σφποσ ζκκεςθσ επιςκόπθςθσ ελεγκτι :

Αρμόδια Τπηρεςία- Νομαρχία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΠΡΩΣΙΑ φνθεςη Διοικητικοφ υμβουλίου :

Διεφθυνςη διαδικτφου εταιρείασ: http://www.olig.gr ΔΙΑΜΑΝΣΗ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

Ημερ. Ζγκριςησ των ετήςιων Οικονομικών καταςτάςεων: ΠΑΧΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ, ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

Ελεγκτική εταιρεία: .Ο.Λ. Α.Ε. ΛΑΜΠΡΟΤ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

Ορκωτοί Ελεγκτζσ Λογιςτζσ: ΛΙΑΓΚΟ ΑΘΑΝΑΙΟ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

ΣΑΚΛΑKΟΓΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

Σφποσ ζκθεςησ ελζγχου ελεγκτή : ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΟΤ ΦΙΛΟΘΕΗ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

ΣΑΣΑ ΧΑΡΙΛΑΟ ΜΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΜΕΛΟ

31/12/2012 31/12/2011

01/01/12-

31/12/12

01/01/11-

31/12/11

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ Κφκλοσ εργαςιϊν 3.646.244 4.287.418

Ιδιοχρθςιμοποιοφμενα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία 1.490.223 1.634.055 Μικτά κζρδθ / (ηθμιζσ) 1.012.414 1.073.374

Λοιπά μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 272.253 251.799 Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων, χρθματοδοτικϊν  και επενδυτικϊν αποτ/των  183.371 (59.964)

Απαιτιςεισ από πελάτεσ 1.260.550 663.417 Κζρδθ / (ηθμιζσ) προ φόρων 876.090 551.849

Λοιπά κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία 12.151.337 12.091.562 Κζρδθ / (ηθμιζσ) μετά από φόρουσ (Α) 637.973 338.809

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 15.174.363 14.640.833 Λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Β) 0 0

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ (Α)+(Β) 637.973 338.809

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ

Μετοχικό κεφάλαιο 9.783.640 9.783.640 Κζρδθ μετά από φόρουσ ανά μετοχι – βαςικά (ςε €) 637.973 338.809

Λοιπά ςτοιχεία Κακαρισ Θζςθσ 2.942.236 2.472.753 Προτεινόμενο μζριςμα ανά μετοχι – (ςε €) 244.600 168.490

Σφνολο Καθαρήσ Θζςησ (α) 12.725.876 12.256.393 Κζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν, επενδυτικϊν αποτελεςμάτων 

Προβλζψεισ / Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 506.605 495.264 και ςυνολικϊν αποςβζςεων 448.296 193.030

Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ 1.941.882 1.889.176

Σφνολο Υποχρεώςεων (β) 2.448.487 2.384.440

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ (α) + (β) 15.174.363 14.640.833

Λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ

31/12/2012 31/12/2011 Αποτελζςματα προ φόρων 876.090 551.849

Καθαρή θζςη ζναρξησ χρήςεωσ Πλζον / μείον προςαρμογζσ για:

(01/01/2012 και 01/01/2011 αντίςτοιχα) 12.256.392 12.371.433 Αποςβζςεισ 264.925 252.994

υγκεντρωτικά ςυνολικά ειςοδιματα μετά από φόρουσ 637.973 338.809 Προβλζψεισ 52.541 70.702

Διανεμθκζντα  μερίςματα (168.490) (453.849) Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμιζσ) επενδυτικισ δραςτθριότθτασ (711.313) (629.745)

Καθαρή θζςη λήξησ χρήςεωσ Πλζον/ μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ λογ/ςμών κεφαλαίου 

(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίςτοιχα) 12.725.875 12.256.393 κίνθςθσ ι που ςχετίηονται με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ:

Μείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων (884.808) (331.697)

(Μείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν τραπεηϊν) (133.238) 47.569

1. Η εταιρεία δεν ζχει ελεγχκεί φορολογικά για τθ χριςθ 2010 (θμ.5.14.1 τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ). (Μείον):

Καταβεβλθμζνοι φόροι (32.447) (768.416)

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από λειτουργικζσ δραςτηριότητεσ (α) (568.250) (806.744)

  α) Επιςφαλϊν απαιτιςεων                                                            329 χιλ. ευρϊ Επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ

  β) Προβλζψεισ για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ                   490 χιλ. ευρϊ Αγορζσ ενςϊματων & άυλων παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων (121.093) (498.581)

(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ παρατίκενται ςτισ θμειϊςεισ τθσ ετιςιασ οικονομικισ ζκκεςθσ) Σόκοι ειςπραχκζντεσ 711.313 629.745

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από επενδυτικζσ δραςτηριότητεσ (β) 590.220 131.164 

3. Ο αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ κατά τθν 31.12.2012 και τθν 31.12.2011 ανερχόταν ςε 18 άτομα. Χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ

Μερίςματα πλθρωκζντα 0 0

Σφνολο ειςροών / (εκροών) από χρηματοδοτικζσ δραςτηριότητεσ (γ) 0 0 

Καθαρή αφξηςη / (μείωςη) ςτα ταμειακά διαθζςιμα και

 ιςοδφναμα χρήςησ (α) + (β) + (γ) 21.970 (675.580)

5. Σα ποςά που αφοροφν τισ ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα μζρθ τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν ζννοια του Δ.Λ.Π. 24, ζχουν ωσ εξισ: Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξησ χρήςησ 11.152.784 11.828.364 

31.12.2012 31.12.2011 Σαμειακά διαθζςιμα και ιςοδφναμα λήξησ χρήςησ 11.174.754 11.152.784 

Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν διοίκθςθσ 281.896 242.432 0,00 0,00

Απαιτιςεισ από διευκυντικά ςτελζχθ και μζλθ τθσ διοίκθςθσ 34.699 28.900

Δεν υπάρχουν ςτθ λιξθ του ζτουσ απαιτιςεισ ι υποχρεϊςεισ από και προσ τα ανωτζρω πρόςωπα.

6. Οι επενδφςεισ ςε πάγια περιουςιακά ςτοιχεία χριςθσ 2012 ανιλκαν ςε 121 χιλ. ευρϊ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΚΑΙ ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΒΑΙΛΕΙΟ ΚΩΝ. ΔΙΑΜΑΝΣΗ

Α.Δ.Σ.  ΑΕ 292322

4. τισ ανωτζρω οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν τθρθκεί οι λογιςτικζσ μζκοδοι και εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν

κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ 31.12.2011, προςαρμοςμζνων με τισ ανακεωριςεισ που επιτάςςουν τα Δ.Π.Χ.Α., οι

οποίεσ δε διαφοροποίθςαν ουςιωδϊσ τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ κλειόμενθσ ι των προθγουμζνων χριςεων.

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ

ΦΩΣΙΟ ΑΘ. ΜΗΣΕΛΟ

Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε   20673/2001, Α' ΣΑΞΕΩ

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ..

ΠΑΧΟ ΧΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

Α.Δ.Σ.    ΑΒ  545113

Ηγουμενίτςα, 27 Φεβρουαρίου 2014

Σα παρακάτω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ, που προκφπτουν από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτοχεφουν ςε μία γενικι ενθμζρωςθ για τθν οικονομικι κατάςταςθ και τα αποτελζςματα τθσ εταιρίασ. υνιςτοφμε επομζνωσ ςτον αναγνϊςτθ, πριν προβεί ςε

οποιαδιποτε είδουσ επενδυτικι επιλογι ι άλλθ ςυναλλαγι με τθν εταιρία, να ανατρζξει ςτθ διεφκυνςθ διαδικτφου τθσ εταιρίασ, όπου αναρτϊνται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ και θ ζκκεςθ ελζγχου του ορκωτοφ ελεγκτι λογιςτι.

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

 - ΔΕΠΟΙΝΑ ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ (Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 29611)

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6  -   Γ.Ε.ΜΗ.  19617428000

ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΧΡΗΗ

από 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ζωσ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2012

(δημοςιευόμενα βάςει του κ ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήςεισ που ςυντάςςουν ετήςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ενοποιημζνεσ και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (ζμμεςη μζθοδοσ)

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ

ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ (Α.Μ. .Ο.Ε.Λ. 22731)

Με ςφμφωνθ γνϊμθ

2. Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ, κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν οργάνων που ενδζχεται να

ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι λειτουργία τθσ εταιρείασ.

01/01/12-

31/12/12

01/01/11-

31/12/11ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ

Ποςά εκφραςμζνα ςε ευρώ

ΠΡΟΘΕΣΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ

2. Σο φψοσ των προβλζψεων για φορολογικζσ υποχρεϊςεισ που κα προκφψουν από το φορολογικό ζλεγχο των ανζλεγκτων 

χριςεων εκτιμικθκε ςτο ποςό των 37 χιλ. ευρϊ. Επίςθσ, ζχουν διενεργθκεί (ςυνολικά) οι παρακάτω προβλζψεισ:

http://www.olig.gr/

