
 

Ληκάλη Ζξαθιείνπ  71 110 Ζξάθιεην Κξήηεο ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ :   

49685/70/Β/01/70 Φηιηππήο Απόιισλ- Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο  

77049127000 κπξλαθε Αγγειηθή, Αληηπξόεδξνο ηεθαλάθε Γεσξγία - Μέινο

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ (ΔΓΓΔΚΟ) Γηακαιαθε Νίθε - Μέινο Ληάγθνο Αζαλάζηνο - Μέινο

14/9/2018 Πνπιήο Γεκήηξηνο- Μέινο Ρόγθαο Γεκήηξηνο- Μέινο

ηαύξνο Κ. αινύζηξνο Κξηζηλίδε Ησάλλα- Μέινο θαθηαλάθεο  Ξελνθώληαο - Μέινο

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ.  14611 Παπαδάθεο Ησάλλεο- Μέινο Αλησλνγηαλλάθεο Γεώξγηνο - Μέινο

.Ο.Λ. Α.Δ.

Γηεύζπλζε Γηαδηθηύνπ :

  

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ Κύθινο εξγαζηώλ 5.984.166 5.959.634

Έξγα ππνδνκήο 8.872.355 8.505.467 Μηθηά θέξδε / (δεκίεο) 2.504.341 2.223.094

Ηδηνρξεζηκνπνηνύκελα ελζώκαηα πάγηα ζηνηρεία 3.778.310 3.883.726

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 84.786 110.364 & επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ 2.526.009 2.100.584

Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 1.705 1.705 2.770.935 2.270.620

Απνζέκαηα 14.709 20.399 2.770.935 2.269.820

Απαηηήζεηο από πειάηεο 2.302.449 2.057.362  -  - 

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 2.153.565 2.886.127 2.770.935 2.269.820

Γηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα 10.794.740 8.010.538 2.770.935 2.269.820

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 28.002.619 25.475.687

2.945.877 2.538.360

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ

Μεηνρηθό Κεθάιαην 1.533.515 1.533.515

Λνηπά ζηνηρεία Καζαξήο Θέζεο  14.941.931 12.926.720

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο     (α) 16.475.446 14.460.235

Μαθξνπξόζεζκεο αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο  -  - Έκκεζε κέζνδνο 1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 7.337.282 7.955.626 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Παξνρέο απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνύ 570.000 348.935 Κέξδε πξν θόξσλ (ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο) 2.770.935 2.270.620

Πξνβιέςεηο/Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 2.384.228 1.948.524 Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:

Λνηπέο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 1.235.663 762.368 Απνζβέζεηο 1.038.211 1.273.821

ύλνιν ππνρξεώζεσλ         (β) 11.527.173 11.015.453  Πξνβιέςεηο 1.633.527 (401.000)

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ     (α) + (β) 28.002.619 25.475.687 Αιια κε ηακεηαθά έμνδα / (έζνδα) (1.055.025)  - 

Υξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα (181.546) (114.022)

Λεηηνπξγ. ηακ.ξνέο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο 4.206.103 3.029.419

Πιένλ :    

Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγ/ζκώλ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

1/1 - 31/12/2017 1/1 - 31/12/2016 Μείσζε / (αύμεζε)  απνζεκάησλ 5.690 14.360

Σύνολο καθαπήρ θέζηρ έναπξηρ πεπιόδος (1/1/2017 και 1/1/2016 ανηίζηοισα) 14.460.235 12.579.075 Μείσζε / (αύμεζε)  απαηηήζεσλ 497.883 572.315

Διανεμηθένηα μεπίζμαηα (754.715) (387.560) Μείσζε / (αύμεζε) Μαθξνπξόζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη Τπνρξεώζεσλ (620.012) (837.145)

Λοιπέρ κινήζειρ ιδίων κεθαλαίων (1.008) (1.100) Μείσζε /(αύμεζε ) Βξαρπ/κσλ ππνρξεώζεσλ ( πιελ Σξαπεδώλ ) 462.885 (606.430)

Σςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θόποςρ 2.770.935 2.269.820 4.552.549 2.172.518

Καθαπή θέζη λήξηρ σπήζεωρ (31/12/2017 και 31/12/20165 ανηίζηοισα) 16.475.446 14.460.235 Μείνλ :   

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη 0 12.254

ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 4.552.549 2.160.264

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο   

1. Λνηπέο εηζξνέο /(εθξνέο) εθηόο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο  -  - 

2. Αγνξά ελζώκαησλ θαη άπισλ πάγησλ ζηνηρείσλ (1.195.178) (110.661)

Σόθνη εηζπξαρζέληεο & εηζπξάμεηο από επελδύζεηο 181.546 114.022

3. ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ (β) (1.013.632) 3.361

4. Υξεκαηνδνηηθέο  δξαζηεξηόηεηεο 

2.772.074 Δπηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδύζεσλ  -  - 

1.988.691 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα (754.715) (387.560)

305.000 ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) ρξεκαη/θώλ δξαζηεξηνηήηωλ (γ) (754.715) (387.560)

31.918 Καζαξή αύμεζε (κείωζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη 

348.935 ηζνδύλακα  ηεο πεξηόδνπ (α) + (β) +(γ) 2.784.202 1.776.065

5. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεωο 8.010.538 6.234.473

- Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεωο 10.794.740 8.010.538

-

-

-

49.617

-

-

6.

7. Ζ εηαηξεία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ησλ αθηλήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Εώλεο Ληκέλα Ζξαθιείνπ γηα 40 έηε ζύκθσλα 

κε ηελ  ζύκβαζε παξαρώξεζεο δηθαησκάησλ από ην Διιεληθό Γεκόζην ηεο 18/11/2002.

8. 

10. Έλαο ύκβνπινο

κπξλάθε Αγγειηθή  Φξαγθάθεο Δκκαλνπήι

ΑΓΣ. ΑΗ 458173 Α.Γ. ΑΜ 466078 / Αξ.Αδείαο ΟΔΔ 21612/Ά

9.

Ηξάθιεην, 14 επηεκβξίνπ 2018

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά από θόξνπο  (α)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ  

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ & ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (β)

OΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΗΡΑΚΛΔΊΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ
ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΣΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ από 01 Ιαλνπαξίνπ 2017 έωο 31 Γεθεκβξίνπ 2017

( δεκνζηεπκέλα βάζεη ηνπ θ.λ.2190/20 άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α. )

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο Ο.Λ.Ζ.Α.Δ. πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε είδνπο 

επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ Δηαηξία λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηνπ εθδόηε, όπνπ αλαξηώληαη νη εηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί από ηελ Δ.Δ. θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ λόκηκνπ ειεγθηή, όπνπ απηή απαηηείηαη. 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
 

Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο

πγθεληξωηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο (α) + (β)

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή  βαζηθά (ζε επξώ)

Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο :

Διεγθηηθή Δηαηξεία :

Σύπνο έθζεζεο ειέγρνπ ειεγθηώλ :

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ 

www.portheraklion.gr

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ 

Πνζά εθθξαζκέλα ζε Δπξώ

Ζ εηαηξεία έρεη ειεγζεί θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009.

Σα πνζά ησλ ζρεκαηηζκέλσλ πξνβιέςεσλ ηελ 31/12/2017 αλαιύνληαη σο εμήο (πνζά ζε €) : 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία δηαθνξέο ή απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ή ελδέρεηαη λα  έρνπλ νπζηώδε επίδξαζε ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο.

Σν απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ζηελ εηαηξεία ηελ 31/12/2017 αλέξρεηαη ζε 22 άηνκα, αληίζηνηρα ηελ  31/12/2016  αλέξρνληαλ ζε 20 άηνκα.

Γηεύζπλζε έδξαο εηαηξείαο :

Αξηζκόο Μεηξώνπ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ :

Αξηζκόο ΓΔ.ΜΖ.

Δπνπηεύνπζα αξρή :

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

 Φηιηππήο Απόιιωλ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ. & Γ/λωλ ύκβνπινο

ΑΓΣ ΑΔ 967314

O Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ

ζη) Απαηηήζεηο από δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

Καηά ηελ 31.12.2017 δελ θαηέρνληαη Ίδηεο Μεηνρέο ηεο εηαηξείαο

γ) Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

δ) Τπνρξεώζεηο ζε ζπλδεδεκέλα κέξε

Γελ ππάξρνπλ εμαηξέζεηο  ζηελ έθζεζε ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ 

Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο 

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα απνδεκίζσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία

Οη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππόινηπα κε ηα  ζπλδεδεκέλα κέξε (Γ.Λ.Π.24) γηα ηελ πεξίνδν 01/01 έσο 31/12/2017 έρνπλ σο εμήο  :

β) Δθξνέο /Έμνδα

α) Δηζξνέο / Έζνδα

Σν ζύλνιν ησλ κεηνρώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ κεηαβηβάζηεθε ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ), 

ζύκθσλα κε ηελ ππ'αξηζκόλ 222/05.11.2012 (ΦΔΚ 2996/Β΄) απόθαζε ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξώζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ (ΓΔΑΑ).

 ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο δελ έρεη ππνινγηζηεί δαπάλε θόξνπ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.3986/2011 θαη ηελ πεξίπησζε (ε) ηνπ άξζξνπ 46  ηνπ λ.4172/2013. Λεπηνκέξεηεο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε 10 ηεο εηήζηαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο. 

ε) Ακνηβέο & έμνδα δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ & κειώλ Γ..

δ ) Τπνρξεώζεηο ζε δηεπζπληηθά  ζηειέρε  & κέιε  Γ..

http://www.portheraklion.gr/

