
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτή :

Αρμόδια Υπηρεσία: ΓΕΜΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: http://www.olig.gr ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ημερ. Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων: 11/09/2020 ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ελεγκτική εταιρεία: ΠΑΣΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  : ΤΑΚΛΑKΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή : Σύμφωνη γνώμη  ΚΑΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

31/12/2019 31/12/2018

01/01/19-

31/12/19

01/01/18-

31/12/18

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 6.212.028,63 5.843.196,12

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.957.189,05 1.880.965,69 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 2.936.362,42 3.035.659,51

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 132.043,19 40.852,75 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτ/των  1.238.374,15 1.847.967,25

Απαιτήσεις από πελάτες 1.984.345,04 1.583.074,17 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.572.167,28 2.243.674,63

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 11.575.328,08 15.169.230,58 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 1.572.167,28 2.243.674,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.648.905,36 18.674.123,19 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (44.525,21) 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 1.527.642,07 2.243.674,63

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 9.783.640,00 9.783.640,00 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 1.527.642,07 2.243.674,63

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.257.887,24 7.730.245,17 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 522.745,62 5.000.000,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 14.041.527,24 17.513.885,17 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 175.353,50 112.766,57 και συνολικών αποσβέσεων 1.581.552,40 2.156.429,13

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.432.024,62 1.047.471,45

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 1.607.378,12 1.160.238,02

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 15.648.905,36 18.674.123,19

31/12/2019 31/12/2018 Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων 1.572.167,28 2.243.674,63

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(01/01/2019 και 01/01/2018 αντίστοιχα) 17.513.885,17 16.195.210,54 Αποσβέσεις 343.178,25 308.461,94

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 1.527.642,07 2.243.674,63 Προβλέψεις 164.485,95 264.965,47

Διανεμηθέντα  μερίσματα (5.000.000,00) (925.000,00) Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (336.142,04) (397.926,87)

Διανεμηθέντα  αποθεματικά 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.349,80 1.019,49

Καθαρή θέση λήξης χρήσεως Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου 

(31/12/2019 και 31/12/2018 αντίστοιχα) 14.041.527,24 17.513.885,17 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (384.325,19) (35.960,75)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 621.677,17 241.159,92

(Μείον):

Καταβεβλημένοι φόροι (193,59) (892,23)

2. 'Έχουν διενεργηθεί (σωρευτικά) οι παρακάτω προβλέψεις: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.349,80) (1.019,49)

  α) Επισφαλών απαιτήσεων                                                            984 χιλ. ευρώ Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.980.847,83 2.623.482,11

  β) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους                   145 χιλ. ευρώ Επενδυτικές δραστηριότητες

 γ) Διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 37 χιλ. ευρώ Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (647.202,50) (460.081,00)

(περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις Σημειώσεις της ετήσιας οικονομικής έκθεσης) Τόκοι εισπραχθέντες 336.142,93 397.926,87

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (411.059,57) (62.154,13)

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2019 ανερχόταν σε 19 άτομα (31.12.2018: 23 άτομα). Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα (5.000.000,00) (925.000,00)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (5.000.000,00) (925.000,00)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

5. Τα ποσά που αφορούν τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη της εταιρείας, σύμφωνα με την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής:  ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (3.430.211,74) 1.636.327,98

31.12.2019 31.12.2018 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 14.234.011,47 12.597.683,49

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 228.418 240.580 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 10.803.799,73 14.234.011,47

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 12.196 15.523

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης (1.414) (1.783) 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ

ΑΔΤ: ΑΜ 300613 ΑΔΤ: ΑΕ  289499 Αρ.Μ.Α. Ο.Ε.Ε   20673/2001, Α' ΤΑΞΕΩΣ

7. Στις οικονομικές καταστάσεις δεν έχει υπολογισθεί φόρος εισοδήματος, λόγω απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρ. 46, περ. ε', του Ν. 

4172/2013 και του αρ. 2, παρ. 13, του Ν. 3986/2011  (σημ. 5.15 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης).

8. Το σύνολο των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. έχει μεταβιβαστεί στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.), σύμφωνα με την υπ'αριθμόν 222/05.11.2012 (ΦΕΚ 2996/Β΄) απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και

Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ).

Ηγουμενίτσα, 10 Σεπτεμβρίου  2020

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ

6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία χρήσης 2019 ανήλθαν σε 647 χιλ. Ευρώ (2018: 460 χιλ. ευρώ), σημ. 5.1 της ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης.

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

01/01/19-

31/12/19

01/01/18-

31/12/18ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση 2013, καθώς και για τις χρήσεις 2014-2018  (σημ.5.24 της ετήσιας οικονομικής 

έκθεσης).

2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.

4. Στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές μέθοδοι και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ 

το 2019.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ.  19617428000  -  ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 4548/2018, άρθρο 149 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε

είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

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

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ (Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 1401)

http://www.olig.gr/

