
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: 14/04/2022 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 : Με σύμφωνη γνώμη  ΚΑΡΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΚΛΙΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

31/12/2021 31/12/2020

01/01/21-

31/12/21 01/01/20-31/12/20

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 5.610.785,01 4.612.019,73

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 3.187.143,60 3.018.299,63 Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.730.489,73 1.368.898,12

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 127.099,00 127.853,90 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών  και επενδυτικών αποτ/των  486.837,25 (70.835,00)

Απαιτήσεις από πελάτες 1.444.400,72 2.286.986,39 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 631.667,32 98.773,61

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.653.698,24 9.708.486,45 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 631.667,32 98.773,61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 15.412.341,56 15.141.626,37 Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β) (5,86) 17.493,99

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Α)+(Β) 631.661,46 116.267,60

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 9.780.000,00 9.783.640,00 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) 0,06 116.267,60

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 4.535.707,92 3.935.282,46 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε €) 0,0215 31.236,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης (α) 14.315.707,92 13.718.922,46 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 72.038,69 69.238,88 και συνολικών αποσβέσεων 863.761,52 251.217,67

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.024.594,95 1.353.465,03

Σύνολο Υποχρεώσεων (β) 1.096.633,64 1.422.703,91

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 15.412.341,56 15.141.626,37

31/12/2021 31/12/2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων 631.667,32 98.773,61

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως Πλέον / μείον προσαρμογές για:

(01/01/2021 και 01/01/2020 αντίστοιχα) 13.718.922,46 14.125.400,48 Αποσβέσεις 376.924,27 322.052,67

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους 631.661,46 116.267,60 Προβλέψεις 2.793,95 108.722,92

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου (3.640,00) 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (147.169,98) (171.657,63)

Διανεμηθέντα  μερίσματα (31.236,00) (522.745,62) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.339,91 3.013,56

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

(31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα) 14.315.707,92 13.718.922,46 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.044.061,46 (934.601,55)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (328.870,08) (87.883,59)

(Μείον):

Καταβεβλημένοι φόροι (9,71) (59,36)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.339,91) (3.013,56)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.579.397,23 (664.652,93)

Επενδυτικές δραστηριότητες

2. 'Έχουν διενεργηθεί (σωρευτικά) οι παρακάτω προβλέψεις: Αγορές ενσώματων & άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (545.768,24) (1.383.163,25)

  α) Επισφαλών απαιτήσεων                                                            960 χιλ. ευρώ Τόκοι εισπραχθέντες 147.169,98 171.657,63
  β) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους                   51 χιλ. ευρώ Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (398.598,26) (1.211.505,62)
(περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις Σημειώσεις της ετήσιας οικονομικής έκθεσης)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα (31.236,00) (522.745,62)

3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31.12.2021 ανερχόταν σε 11 άτομα (31.12.2020: 15 άτομα). Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (34.876,00) (522.745,62)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

 ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.145.922,97 (2.398.904,17)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 8.404.895,56 10.803.799,73

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 9.550.818,53 8.404.895,56

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:

31.12.2021 31.12.2020

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 166.451 219.258

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 4.890 8.121

Υποχρεώσεις σε διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης (951) (951) 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΡΕΓΓΙΝΑ

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

οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020, με εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνίες, τα οποία τέθηκαν σε ισχύ 

το 2021. Τα συγκριτικά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας, έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 4.2.3 στις Σημειώσεις 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.

1. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας είτε έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, είτε έχουν ελεγχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 65α του

Ν. 4174/2013 και η εταιρεία έχει λάβει εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με συμπέρασμα «χωρίς

επιφύλαξη». Επίσης σημειώνεται ότι για τη χρήση 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας από ανεξάρτητους ορκωτούς

ελεγκτές λογιστές. Η διοίκηση εκτιμά ότι δεν συντρέχει ανάγκη σχηματισμού πρόβλεψης, στις Χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, για

κάλυψη τυχόν διαφορών από φορολογικούς ελέγχους (σημ. 5.24 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης).

(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.

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΧΑΡ. ΠΑΠΠΑ (Αρ.Μ.ΣΟΕΛ 22731)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΣΟΛ) Α.Ε.

01/01/21-

31/12/21

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

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).

6. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία χρήσης 2021 ανήλθαν σε 546 χιλ. Ευρώ (2020: 1.383 χιλ. ευρώ), σημ. 5.1 της ετήσιας 

οικονομικής έκθεσης.

Ηγουμενίτσα, 14 Απριλίου  2022

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΑΘ. ΜΗΤΣΕΛΟΣ

Αρ.Μ.Α. Ο.Ε.Ε   20673/2001, Α' ΤΑΞΕΩΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

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).

01/01/20-31/12/20ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Γ.Ε.ΜΗ.  19617428000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

http://www.olig.gr/

