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1 ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ 

Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο είλαη εθείλεο πνπ εγθξίζεθαλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ Α.Δ.» ηελ 11
ε
 Φεβξνπαξίνπ 

2015 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηε δηεχζπλζε www.rafinaport.gr. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα 

δεκνζηεπζέληα ζηνλ ηχπν ζπλνπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηνρεχνπλ ζην λα παξάζρνπλ ζηνλ 

αλαγλψζηε νξηζκέλα γεληθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία αιιά δελ παξέρνπλ ηελ νινθιεξσκέλε εηθφλα ηεο 

νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Δπίζεο επηζεκαίλεηαη φηη, ράξηλ απινπνίεζεο ζηα δεκνζηεπζέληα 

ζηνλ ηχπν νηθνλνκηθά ζηνηρεία έρνπλ γίλεη νξηζκέλεο ζπκπηχμεηο θαη αλαθαηαηάμεηο θνλδπιίσλ. 

Ραθήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 

 

 

Οξθφπνπινο Γεψξγηνο 

Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

  

http://www.rafinaport.gr/
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2 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΣΖΗΑ ΣΑΚΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΔΣΟΤ 2013 (ΓΩΓΔΚΑΣΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ) 

Κχξηε εθπξφζσπε ηνπ Μεηφρνπ,  

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 

1.1.2013 – 31.12.2013.  

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη νη πξψηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηήξηηζε ε Δηαηξεία 

ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεκέλα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Γ.Π.Υ.Α.  

ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζηνρεχνπλ ζε κία 

γεληθή ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ Μεηφρνπ (Διιεληθφ Γεκφζην), φζν θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία, ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θιεηφκελεο 

ρξήζεο, ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ηελ επίδξαζε απηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. Δπίζεο γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ε εηαηξεία ζην κέιινλ. 

1. ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΑ: Ζ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο ρξήζεο νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ πξνβιέςεσλ, 

θαζψο θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαη ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο. 

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΙΩΝ: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 1.800.507,55 €, παξνπζηάδεη δε κηα 

αχμεζε 3,79% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο.  

EBITDA: Σα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη θαζαξψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε € 504.211,18 γηα ηε ρξήζε 2013, 

έλαληη πνζνχ € 187.589,34 γηα ηε ρξήζε 2012. 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΤ: Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε 

θέξδε € 257.748,82 έλαληη δεκηψλ € 132.515,67 θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ νθείιεηαη ζηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν «ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ». 

ΥΡΗΜΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 

Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή 

απηάξθεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη πςειή. 

ΒΑΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ 31/12/2013 31/12/2012 

Κεθάιαην θίλεζεο 931.703,47 777.446,65 
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Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/ Βξαρππ. Τπνρξεψζεηο 2,20 2,55 

Κχθινο εξγαζηψλ/ Αλαπνζβ. Αμία παγίσλ 43,69% 41,88% 

Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ/Αλαπ. Αμία παγίσλ 72,10% 74,38% 

Σακεηαθά δηαζέζηκα/ χλνιν ελεξγεηηθνχ 20,61% 14,62% 

Κφζηνο Μηζζνδνζίαο/ Κχθιν εξγαζηψλ 15,67% 21,40% 

Αληαπνδνηηθά θιπ ηέιε/Κχθιν εξγαζηψλ 80,77% 78,81% 

Απνηει. Πξν θφξσλ / Κχθιν εξγαζηψλ 14,32% -7,64% 

2. ΗΜΑΝΣΙΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2013 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαηά ην έηνο 2013 νξηνζεηήζεθε ζε ελέξγεηεο θαη έξγα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηηο 

παξαθάησ ελφηεηεο. 

ΔΝΟΣΗΣΑ Α: Δλέξγεηεο θαη έξγα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Οξγάλσζε ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

1. Αμηνιφγεζε ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2008, ΔΛΟΣ 1429:2008. 

2. Αλαζπγθξφηεζε ηξηκειψλ Δπηηξνπψλ, πξνκεζεηψλ θαη παξαιαβήο έξγσλ θαζψο επίζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο παξαρσξήζεσλ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

ΔΝΟΣΗΣΑ Β: Τπνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηε Ννκνζεζία. 

1. Δλέξγεηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή πνπ έρεη 

ελζσκαηψζεη ηνλ επξσπατθφ ηφρν ηνπ 20-20-20- γηα ην Πεξηβάιινλ. 

2. Δθαξκνγή Αλαζεσξεκέλνπ ρεδίνπ Αληηκεηψπηζεο Θαιάζζηαο Ρχπαλζεο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

3. Δθαξκνγή Κπθινθνξηαθήο Μειέηεο ιηκέλνο Ραθήλαο, 

4. Έγθξηζε κεησκέλσλ ηειψλ παξαιαβήο θαη δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ ησλ πινίσλ πνπ θαηαπιένπλ 

ζην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο θαη απνδνρή παξαιαβήο απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, άλεπ ρξέσζεο. 

5. Έγθξηζε Σηκνθαηαιφγνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, δηθαηνδνζίαο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

6. Οξηζκφο Μειψλ ζε Δπηηξνπέο Κεληξηθνχ Ληκελαξρείνπ Ραθήλαο. 

7. Καζνξηζκφο ρψξσλ θνξηνεθθφξησζεο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ή εθξεθηηθψλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν ή ζε 

πεξίνδν θξίζεο ζην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο θαη ηεο Αγίαο Μαξίλαο. 

8. Έγθξηζε φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πξνζσξηλψλ παξαρσξήζεσλ ζηεγαζκέλσλ θαη ππαίζξησλ ρψξσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ νξηνζεηεκέλε ρεξζαία δψλε ιηκέλα Ραθήλαο. 

9. Τπνζαιάζζηα Απηνςία Ληκεληθψλ Δγθαηαζηάζεσλ Ληκέλα Ραθήλαο θαη Αγίαο Μαξίλαο θαη 

βπζνκέηξεζε Ληκέλα Ραθήλαο. 
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10. Δθαξκνγή Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. 

ΔΝΟΣΗΣΑ Γ: Δλέξγεηεο πξνώζεζεο έξγσλ ππνδνκήο θαη αλαβάζκηζεο Ληκέλνο Ραθήλαο θαη Αγ. 

Μαξίλαο. 

1. Λεηηνπξγηθέο Παξεκβάζεηο ζην Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο. 

Σνλ 3
ν
/04 εγθξίζεθαλ απφ ηε ΔΑΛ νη φξνη δφκεζεο θαη ρξήζεηο γεο ζηελ ρεξζαία δψλε ηνπ ιηκέλα Αγίαο 

Μαξίλαο.  

Σνλ 3
ν
/04 ππνβιήζεθε ε γεσηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ζεσξήζεθε απφ ηε επηβιέπνπζα Τπεξεζία ηνλ 5

ν
/03 

θαη εγθξίζεθε κε ηελ 9.11/04 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Ζ πξνκειέηε θαη ε κειέηε πεξηβαιινληηθψλ 

επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ππνβιήζεθαλ ηνλ 9
ν
/04 . 

Σνλ  6
ν
/05 παξειήθζεζαλ  ε πξνκειέηε, ν 1

νο
 πγθξηηηθφο πίλαθαο θαη ην θχιιν επεμεξγαζίαο ηνπ έξγνπ ελψ 

αλαβιήζεθε ε αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο κέρξη ηελ εμεχξεζε πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 11
ν
/05 ππνβάιιεηαη αίηεζε έληαμεο γηα ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 1.1 «Γηαζπλδέζεηο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο ππνδνκέο ζε κεηαθνξέο». 

Σνλ 10
ν
/06 εγθξίλεηαη απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε αλάζεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 12
ν
/06 δίδεηαη εληνιή ζηνλ αλάδνρν κειεηεηή γηα ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ ζηαδίνπ νξηζηηθήο κειέηεο θαη 

ζχληαμεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο. 

Σνλ 6
ν
/2007 ζεσξνχληαη ε νξηζηηθή κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη εγθξίλνληαη απφ ην Γ.. 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., κε ηελ ππ’ αξ. 8.2/2007 απφθαζή ηνπ. 

Σνλ 7
ν
/07 ππνβάιιεηαη αίηεζε έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Δ.Π. «Οδηθνί Άμνλεο, Ληκάληα & Αζηηθή Αλάπηπμε» 

2000-2006. 

Σνλ 5
ν
/2008, κε ηελ 36

ε
 πλεδξίαζε ηεο Δ..Α.Λ. εγθξίλνληαη νη φξνη δφκεζεο θαη νη ρξήζεηο γεο ζε ηκήκα ηεο 

Υεξζαίαο Εψλεο ηνπ Ληκέλα Αγ. Μαξίλαο. 

Σνλ 6
ν
/2008, κε ην ππ’ αξηζ. πξση. 8221.Σ12/03/08/18-06-2008 έγγξαθν ηεο Γ.Λ.Τ. ηνπ ΤΔΝΑΝΠ εγθξίλεηαη 

ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη νξίδεηαη σο Πξντζηακέλε Αξρή ε Γ.Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, κε Γ/λνπζα 

Τπεξεζία ην Σκήκα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ ηεο Γ.Γ.Δ. ηεο Π.Α.  

Σνλ 9
ν
/2008 εγθξίλεηαη απφ ηελ Πνιενδνκία Παιιήλεο ε άδεηα θαηεδάθηζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θηίζκαηνο θαη ε 

άδεηα νηθνδνκήο ηνπ θηηξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε. 

Σνλ 9
ν
/2008  εγθξίλεηαη ε έληαμε ηνπ έξγνπ ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Ο.Α.Λ.Α.Α.», ζην κέηξν 7.1. 

«Ληκάληα».  

Σνλ 9
ν
/2008 εγθξίλνληαη απφ ηε Γ/λζε Γεκνζίσλ Έξγσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ηα επηθαηξνπνηεκέλα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 
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Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ηνλ 2
ν
/09 θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εξγνιεπηηθή 

εηαηξεία ΓΟΜΟΠΟΡΣ  Α.Δ. ΚΑΗ ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 4
ν
/2010 ππνγξάθεθε Πξσηφθνιιν Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα ρξήζε ηνπ λφηηνπ ηκήκαηνο ηνπ 

θξεπηδψκαηνο ηνπ ιηκέλα. 

Σνλ 11
ν
/2010 ππνγξάθεθε ε Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ απφ ηε Γ.Γ.Δ. ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Σνλ 11
ν
/2010 ππνγξάθεθε Πξσηφθνιιν Γηνηθεηηθήο Παξαιαβήο γηα Υξήζε ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 6
ν
/2011 εγθξίζεθε  ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηελ νηθ. 1563 απφθαζε ηεο 

Γ/λζεο Γεκνζίσλ Έξγσλ Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

Σνλ 7ν/2013 θαηαζθεπάζηεθε απφ Αλάδνρν βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, επ’ απηήο αλνμείδσηνο 

νβειίζθνο, πάλσ ζηνλ νπνίν εγθαηαζηάζεθε ν θαλφο ηνπ Ληκέλα, απφ ηελ Τπεξεζία Φάξσλ ηνπ Πνιεκηθνχ 

Ναπηηθνχ, ηνλ νπνίν ν ΟΛΡ πξνκήζεπζε.  

Αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ. 

2. Σνπνζέηεζε Πισηώλ Πξνβιεηώλ ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Ληκέλα Ραθήλαο. 

Δθπφλεζε πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10, παξ. 2ζη ηνπ Ν 3316/2005 γηα ηελ αλάζεζε 

κειέηεο γηα ηελ «Σνπνζέηεζε Πισηψλ Πξνβιεηψλ ζην Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Ληκέλα Ραθήλαο», ηνλ 12
ν
 2008. 

Τπνγξαθή ζχκβαζεο, ηνλ 1
ν
/2009, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κε ηνπο κειεηεηέο Υαξ. Αθξαηαίν – Πνι. 

Μερ. θαη Υξηζηηάλλα Μακάηζε – Πεξηβαιινληνιφγν. 

Σνλ 4
ν
/2009 απεζηάιε ζηελ Γ/λζε ΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ν θάθεινο ηνπ αξ. 13 ηεο Ζ.Π. 11014/03, 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 6
ν
/2009 δήηεζε ε  Γ/λζε ΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο εθπφλεζε Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ, γηα ηελ πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 7
ν
/2009 ππνγξάθεθε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε κε ηελ Πεξηβαιινληνιφγν Υξ. Μακάηζε, γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο Πξνκειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 

Σνλ 7
ν
/2009 απεζηάιε ε ΠΠΔ ζηε Γ/λζε ΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο γηα έγθξηζε. 

Σνλ 3
ν
/2010 εγθξίζεθε ε ΠΠΔ απφ ηε  Γ/λζε ΠΔΥΩ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, θαηφπηλ εγθξίζεψο ηεο απφ ηελ 

Δθνξία Δλαιίσλ Αξραηνηήησλ (10
νο

/2009). 

Σνλ 8
ν
/2010 έγηλε ε ππνβνιή ηεο ΜΠΔ ζηε Γ/λζε ΠΔΥΩ γηα έγθξηζε.  

Σνλ 10
o
/11 δίδεηαη έγθξηζε ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο / Γ.Γ.Υ & 

Π Π / Γ/λζε ΠΔ.ΥΩ. 

Σν 11
ν
/2011 εγθξίζεθε ε Οξηζηηθή Μειέηε Ληκεληθψλ Έξγσλ θαη ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ 
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13.13/30-11-2011 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σν έξγν δελ έρεη κέρξη ζήκεξα δεκνπξαηεζεί. 

3. Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ – Αθηνκεραληθή Μειέηε – Κπθινθνξηαθή Θεώξεζε & 

Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ Ληκέλα Ραθήλαο. 

Σνλ 4
ν
/2009 δηεμήρζε Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο. 

Σνλ 6
ν
/2009 έγηλε ε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., κε ηελ 

ππαξηζ. 7.3/2009 απφθαζή ηνπ. 

Σνλ 9
ν
/2009 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κεηαμχ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη ηεο χκπξαμεο 

Γξαθείσλ: ΡΟΓΚΑΝ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ Α.Δ. – ΝΗΚΟΛΑΟ Π. ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ – HPC PASECO 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΖ Δ.Π.Δ. 

Σνλ 5
ν
/2010 απεζηάιε ν θάθεινο ηνηρείσλ Άξζξνπ 13, ΚΤΑ 11014/7033/Φ104/14.03.2003 ζηελ ΔΤΠΔ ηεο 

Γεληθήο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. 

Σνλ 7
ν
/2010 απεξξίθζε απφ ηελ ΔΤΠΔ ην αίηεκα γηα απαιιαγή πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ηνπ Δπηβαηηθνχ 

ζηαζκνχ ηεο Ραθήλαο (θάθεινο ζηνηρείσλ άξζξνπ 13). 

Σνλ 9
ν
/2010 εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ 

εθπφλεζε α) ηνπνγξαθηθψλ – βπζνκεηξηθψλ εξγαζηψλ ζην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν βφξεηα ηνπ Αιηεπηηθνχ 

Καηαθπγίνπ θαη β) Κπθινθνξηαθήο κειέηεο γηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο εληφο Ληκέλα Ραθήλαο. 

Σνλ 10
ν
/2010 εγθξίζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε «Μειέηε Κπκαηηθήο Γηείζδπζεο / Γηαηαξαρήο» θαη ε 

«Κπθινθνξηαθή Θεψξεζε – Α’ Σξνπνπνίεζε, Ληκέλα Ραθήλαο». 

Σν 10
ν
/2010 εγθξίζεθε απφ ην Π..Γ.Δ. ηεο Π.Α. ε ππνγξαθή ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ εθπφλεζε 

α) ηνπνγξαθηθψλ – βπζνκεηξηθψλ εξγαζηψλ ζην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν βφξεηα ηνπ Αιηεπηηθνχ 

Καηαθπγίνπ θαη β) Κπθινθνξηαθήο κειέηεο γηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο εληφο Ληκέλα Ραθήλαο. 

Σν 12
ν
/2010 ππνγξάθεθε ε ζπκπιεξσκαηηθή ζχκβαζε γηα ηελ εθπφλεζε α) ηνπνγξαθηθψλ – βπζνκεηξηθψλ 

εξγαζηψλ ζην ρεξζαίν θαη ζαιάζζην ρψξν βφξεηα ηνπ Αιηεπηηθνχ Καηαθπγίνπ θαη β) Κπθινθνξηαθήο κειέηεο 

γηα ζέκαηα ζηάζκεπζεο εληφο Ληκέλα Ραθήλαο. 

Σνλ 2
ν
/2011 εγθξίζεθε κε ηελ 2.10β/28-02-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε παξάηαζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο κειέηεο. 

Σνλ 5
ν
/2011 εγθξίζεθε κε ηελ 5.2/23-05-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ν 2νο πγθξηηηθφο Πίλαθαο 

Δξγαζηψλ  ηεο κειέηεο. 

Σνλ 8
ν
/2011 εγθξίζεθε κε ηελ 10.5/31-08-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ 

Δπηπηψζεσλ Ληκέλα Ραθήλαο θαη ε Αθηνκεραληθή Μειέηε. 
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Αλακέλεηαη ε έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο, 

πεξηιακβάλνληαο δχν λέα έξγα: Κηίξην Δπηβαηηθνχ ηαζκνχ θαη Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ  Ληκέλα 

Ραθήλαο. 

4. Μειέηε γηα ην έξγν «Δπηζθεπή Κξεπηδσκάησλ – Αλσδνκήο – Γεζηξώλ Ληκέλα  Ραθήλαο 

(πξνβιήηα Νν 6)». 

Τπνγξαθή ζχκβαζεο, ηνλ 1
ν
/2010, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο θαη ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο κε ην κειεηεηηθφ 

γξαθείν «ΣΡΗΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ Δ.Π.Δ.» 

Σν 10
ν
/2010 εγθξίζεθε απφ ηελ Σ.Τ. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ε κειέηε. 

Σν 2
ν
/2011 εγθξίζεθε ε Μειέηε θαη ηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ κε ηελ 2.1/28-2-2011 απφθαζε Γ.. 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

5. Έξγν: «Δπηζθεπή Κξεπηδσκάησλ – Αλσδνκήο – Γεζηξώλ Ληκέλα  Ραθήλαο (πξνβιήηα Νν 6)». 

Σνλ 8
ν
/2010 εγθξίλεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ απφ ηακείν Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

Ζ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο ζεσξήζεθε ηνλ 10
ν
/10 απφ ηελ ΣΤ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

θαη εγθξίζεθε κε ηελ 2.1/28-2-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ.  

Σν 2
ν
/2011 εγθξίζεθαλ νη Όξνη Γηαθήξπμεο  ηνπ έξγνπ κε ηελ 2.2/28-2-2011 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2011 δφζεθε απφ ηελ ΔΤΠΔ/ΤΠΔΚΑ απαιιαγή απφ ηελ ηήξεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

Σνλ 3
ν
/11 νξίδνληαη σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη σο Πξντζηακέλε 

Αξρή ην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Δπίζεο, ηνλ 3
ν
/11 εγθξίλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ απφ ην ΤΘΤΝΑΛ./Γ.Γ.Λ.Λ.Π./Γ.Λ.Τ. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ νινθιεξψζεθε ηνλ 4
ν
/11 θαη αλαδείρζεθε αλάδνρνο ε εξγνιεπηηθή 

εηαηξεία «ΓΖΜΖΣΡΗΟ Η. ΓΡΖΓΟΡΗΟΤ» κε πνζνζηφ έθπησζεο 51,00% κε ηελ 4.12/18-4-2011 απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 5
ν
/2011 έγηλε ν Πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ν νπνίνο απέβε 

ζεηηθφο. 

Σνλ 6
ν
/2011 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε έξγνπ. 

Σνλ 11
ν
/2011 δφζεθε παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ κε ηελ  13.14β/30-11-2011 απφθαζε ηνπ 

Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 12
ν
/2011 εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ θαη ε 1ε πκπιεξσκαηηθή 

χκβαζε Δξγαζηψλ κε ηελ  14.2/14-12-2011 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 1
ν
/2012 δφζεθε Β΄ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ κε ηελ  1.5/27-1-2012 απφθαζε ηνπ Γ.. 
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ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2012 δφζεθε Γ΄ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ κε ηελ  2.16/13-2-2012 απφθαζε ηνπ Γ.. 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2012 νξίζηεθε ε Δπηηξνπή γηα ηελ ζχληαμε Πξσηνθφιινπ Γηαπίζησζεο Βιαβψλ απφ αλσηέξα βία ηνπ 

έξγνπ κε ηελ  2.15/13-2-2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 3
ν
/2012 δφζεθε Γ΄ παξάηαζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ  σο ηελ εκεξνκελία ηεο δηνηθεηηθήο 

παξαιαβήο γηα ρξήζε, κε ηελ  3.7/30-3-2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 4
ν
/2012 ππνγξάθεθε ε Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ ΟΛΡ. 

Σνλ 4
ν
/2012 εγθξίζεθε ην Πξσηφθνιιν Γηαπίζησζεο Βιαβψλ απφ αλσηέξα βία ηνπ έξγνπ κε ηελ  4.5/30-4-

2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 5
ν
/2012 εγθξίζεθε ν 2νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηελ  5.16/30-05-2012 

απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 1
ν
/2013 εγθξίζεθε ν 3

νο
 Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ κε ηελ 1.4/2013 απφθαζε Γ.. 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2013 εγθξίζεθε ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηελ 2.3/2013 απφθαζε Γ.. ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 7
ν
/2013 εγθξίζεθε ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηελ 8.3/2013 απφθαζε Γ.. ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

6. Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζην δώκα ηνπ θηηξίνπ γξαθείσλ ηνπ Ο.Λ.Ρ. θαη ηνπ 

Κεληξηθνύ Ληκελαξρείνπ Ραθήλαο 

Σνλ 1
ν
/2011 ν Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαηέζεζε αίηεζε ζηε ΓΔΖ γηα ηε «ζχλδεζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ επί θηηξίνπ ή 

ζηεγάζηξνπ ηζρχνο ≤100kW ζην δίθηπν Υ.Σ.». 

Σνλ 11
ν
/2011 ε ΓΔΖ θαηέζεζε πξνζθνξά ζχλδεζεο θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 21,85 kW. 

Σνλ 3
ν
/2012 έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. κε ηελ ππ’ αξ. 13.11/19-03-2012 απφθαζε 

ηεο Δ’ Έθηαθηεο Γελ. πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.  

Σνλ 3
ν
/2012 εγθξίζεθε ε εθηέιεζε εξγαζηψλ ηνπνζέηεζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ ππ’ αξ. 

3.17
Ζ
/30-03-2012 απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 4
ν
/2012 εγθξίζεθε ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηε Γ.Λ.Τ. ηνπ Τπνπξγείνπ  Αλάπηπμεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο. 

Σνλ 7
ν
/2012 ππεγξάθε ε χκβαζε ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ΥΣ κεηαμχ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. θαη Παξαγσγνχ. 
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Σνλ 12
ν
/2012 εγθξίζεθε ε αλάζεζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ θ. Γψγνπιν Θσκά, κε ηελ ππ’ αξ. 13.19Β 

απφθαζε Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 12
ν
/2012 ππεγξάθε ε χκβαζε ππεξγνιαβίαο γηα ηελ Πξνκήζεηα-Δγθαηάζηαζε-χλδεζε θαη Θέζε ζε 

Λεηηνπξγία Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο, κεηαμχ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη ηνπ θ. Θσκά Γψγνπινπ. 

Σνλ 1
ν
/2013 εθδφζεθε ε άδεηα εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν Ραθήλαο. 

Σνλ 2
ν
/2013 ππεγξάθε ην πκβφιαην Παξνρήο Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο θαη έγηλε ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν απφ ηε 

ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2013 έγηλε ε παξαιαβή ηνπ έξγνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

7. Απνθαηάζηαζε Κξεπηδώκαηνο Κ2 Ληκέλα Ραθήλαο 

Σνλ 10
ν
/2012 αλαηέζεθε κε απ΄επζείαο αλάζεζε ε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

Ζ νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηα ηεχρε Γεκνπξάηεζεο ζεσξήζεθαλ ηνλ 11
ν
/12 απφ ηελ ΣΤ ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

θαη εγθξίζεθαλ κε ηελ 12.10/21-11-2012 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ.  

Δπίζεο κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδνληαη σο Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. θαη σο 

Πξντζηακέλε Αξρή ην Γ.. ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 2
ν
/2012 δηελεξγήζεθε πξφρεηξνο δηαγσληζκφο κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνθνξηθήο δεκνπξαζίαο θαη ν Πξν-

ζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ., ν νπνίνο απέβε ζεηηθφο. 

Σνλ 3
ν
/2012 ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε έξγνπ. 

Σνλ 4
ν
/2012 θαηαηέζεθε ε ηειηθή επηκέηξεζε ηνπ έξγνπ θαη ππνγξάθεθε ε Βεβαίσζε Πεξαίσζεο ηνπ έξγνπ 

απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, Σερληθή Τπεξεζία ηνπ ΟΛΡ. 

Σνλ 5
ν
/2012 εγθξίζεθε ν 1νο Αλαθεθαιαησηηθφο Πίλαθαο Δξγαζηψλ ηνπ έξγνπ.  

Σνλ 8
ν
/2013 νξίζηεθε ε Δπηηξνπή Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηελ 9.8Γ/2013 απφθαζε Γ.. ηνπ 

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Σνλ 12
ν
/2013 εγθξίζεθε ην Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ κε ηελ 14.4/2013 απφθαζε Γ.. 

ηνπ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

Αλακέλεηαη ε έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο ηνπ. 

8. Δθπόλεζε κειεηώλ ππξνπξνζηαζίαο θαη εγθαηαζηάζεηο ππξαζθάιεηαο ζην Ληκέλα Ραθήλαο θαη 

εγθαηάζηαζε δηθηύνπ ππξόζβεζεο ζην Ληκέλα Αγίαο Μαξίλαο. 

Σνλ 3ν/2013 αλαηέζεθε ζην κειεηεηή κεραλνιφγν κεραληθφ Γηνλ. Ρφθνκα ε εθπφλεζε κειεηψλ 

ππξνπξνζηαζίαο γηα θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΟΛΡ ζην Ληκέλα Ραθήλαο.  

Σνλ 7ν/2013 αθνχ εγθξίζεθαλ νη κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία, ν ΟΛΡ εγθαηέζηεζε 
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ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο θαη ππξαλίρλεπζεο ζηα θηίξηα ηνπ ΟΛΡ ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο, κε απηεπηζηαζία αθνχ 

πξψηα πξνκεζεχηεθε ηα απαξαίηεηα πιηθά. 

Σνλ 9ν/2013 ν ΟΛΡ κε αλάδνρν ππεξγνιάβν εγθαηαζηάηε πδξαπιηθφ, εγθαηέζηεζε δίθηπα ππξφζβεζεο κε 

ππξνζβεζηηθέο θσιηέο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ ιηκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγίαο Μαξίλαο.  

9. Δγθαηάζηαζε θακεξώλ αζθαιείαο  ζην Ληκέλα Ραθήλαο θαη Αγίαο Μαξίλαο. 

Ο ΟΛΡ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζην Αιηεπηηθφ Καηαθχγην, αιιά θαη ελ γέλεη ηελ πξναγσγή 

ηεο αζθάιεηαο θαη απνθπγή θινπψλ θαη πεξηζηαηηθψλ δνιηνθζνξάο ζηνπο ιηκέλεο δηθαηνδνζίαο ηνπ, 

πξνρψξεζε ζηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 8 δηθηπαθψλ θακεξψλ,  2 αλαινγηθψλ πξνζθνξά ζην Κεληξηθφ 

Ληκελαξρείν θαη κίαο αζχξκαηεο.  

Δπίζεο επηζθεπάζηεθε ην ειεχζεξν Wi Fi δίθηπν γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο. 

10. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πξνζθξνπζηήξσλ  ζην Ληκέλα Ραθήλαο. 

Σνλ 4ν/2013 ν ΟΛΡ κε ππεξγνιάβν ηνπ ηνπνζέηεζε 17 θπιηλδξηθνχο πξνζθξνπζηήξεο ζηηο πξνβιήηεο 9, 8, 7 

θαη 5, ησλ νπνίσλ ε πξνκήζεηα είρε γίλεη ην 2012. 

Σνλ 4ν/2013 Ο ΟΛΡ πξνρψξεζε ζηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 9 πξνζθξνπζηήξσλ γηα ην Αιηεπηηθφ 

Καηαθχγην Ραθήλαο. 

11. Έλδηθα κέζα θαη πξνεξγαζίεο γηα ηελ κεζόξκηζε ηνπ πινίνπ ΠΗΝΔΛΟΠΗ Α   από ην Ληκέλα 

Ραθήλαο ζην Ληκέλα Διεπζίλαο. 

Απφ ηνλ 9ν/2013 ν ΟΛΡ αληηκεηψπηζε ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ πινίνπ ΠΖΝΔΛΟΠΖ Α ζην ιηκέλα Ραθήλαο απφ 

ηνπο πινηνθηήηεο κε φιεο ηηο δπζκελείο πηζαλέο ζπλέπεηεο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 

Ο ΟΛΡ κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θαη ηνπο λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ, σο ην ηέινο ηνπ 2013 πξνέβε ζε φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (άζθεζε φισλ ησλ έλδηθσλ κέζσλ γηα ηελ απνκάθξπζλή ηνπ, πξνεηνηκαζία 

δηαθεξχμεσλ κεζφξκηζεο θαη απάληιεζεο ζηεξενπνηεκέλνπ θαπζίκνπ θιπ).   

12. Φύηεπζε θαη αλάπιαζε παξαιηαθνύ κεηώπνπ ζηελ Κεληξηθή Πιαδ  Ραθήλαο. 

Σνλ 5ν/2013 ν ΟΛΡ κε ππεξγνιάβνπο πξνρψξεζε ζηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ζηελ Κεληξηθή 

Πιαδ Ραθήλαο, κε θπηεχζεηο δέλδξσλ θαη πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο. 

13. Παξνρέο Τπεξεζηώλ από κεραληθνύο . 

Σνλ 3ν/2013 ν ΟΛΡ αλέζεζε ζε δαζνπφλνπο-δαζνιφγνπο ηελ Μειέηε Γηαρείξηζεο Πξαζίλνπ ηεο Υεξζαίαο 

Εψλεο Ληκέλα Ραθήλαο.  

Σνλ 4ν/2013 ν ΟΛΡ αλέζεζε ζε ηνπνγξάθν κεραληθφ ηελ απνηχπσζε ηεο Υεξζαίαο Εψλεο Ληκέλα Αγίαο 

Μαξίλαο, ε νπνία νπδέπνηε είρε απνηππσζεί ςεθηαθά.  

Σνλ 9ν/2013 ν ΟΛΡ αλέζεζε ζε ηνπνγξάθνπο κεραληθνχο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ λνκηθψλ καο 
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ζπκβνχισλ γηα ηελ εθδίθαζε ησλ ελζηάζεσλ ηνπ Κηεκαηνινγίνπ. 

14. Αληηθαηάζηαζε πδξνδόηεζεο πινίσλ ζηηο πξνβιήηεο 1 θαη 2 ζην ιηκέλα Ραθήλαο . 

Σνλ 10ν/2013 ν ΟΛΡ αλέζεζε ζε ππεξγνιάβν ηνπ ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πδξνδφηεζεο πινίσλ ζηηο 

πξνβιήηεο 1 θαη 2 ηνπ ιηκέλα Ραθήλαο. 

15. Δγθαηάζηαζε ειεθηξνδόηεζεο αιηεπηηθώλ ζθαθώλ ζην Αιηεπηηθό Καηαθύγην Ραθήλαο . 

Σνλ 7ν/2013 ν ΟΛΡ εγθαηέζηεζε λέν πίλαθα θαη δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο γηα ηα αιηεπηηθά ζθάθε ζην 

Αιηεπηηθφ Καηαθχγην Ραθήλαο. 

16. Καηαζθεπή κεηαιιηθώλ εξκαξίσλ γηα ην Αξρείν ηνπ ΟΛΡ . 

Σνλ 11ν/2013 ν ΟΛΡ πξνκεζεχηεθε θαη εγθαηέζηεζε λέν ζχζηεκα κεηαιιηθψλ εξκαξίσλ γηα ηελ αζθαιή 

δηαηήξεζε ησλ αξρείσλ ηνπ ΟΛΡ ζην TOLL εληφο Ληκέλα Ραθήλαο. 

17. Τπεξεζίεο θαζαξηζκνύ ιηκέλσλ, αθηώλ θαη λαπαγνζσζηηθήο θάιπςεο. 

Σν 2013 ν ΟΛΡ φπσο θαη θάζε έηνο πξνρψξεζε ζηελ ζχλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ 

ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα φινπ ηνπ έηνπο, θηηξηαθψλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ παξαιηψλ δηθαηνδνζίαο ΟΛΡ θαη ηελ λαπαγνζσζηηθή θάιπςε θαηά ηελ θαινθαηξηλή  πεξίνδν. 

18. Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπώλ ησλ ιηκεληθώλ εγθαηάζηαζεσλ. 

Σν έηνο 2013 ν ΟΛΡ πξνρψξεζε ζηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε δηαθφξσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

ππνδνκψλ φπνπ απηφ θξίζεθε αλαγθαίν, φπσο ζπληήξεζε θαηαζηξψκαηνο Μπιε Ληκαλάθη, επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε κεηαιιηθψλ θηγθιηδσκάησλ θαη θνπθσκάησλ, θιπ. 

Δπίζεο πξηλ ηελ θαινθαηξηλή αηρκή ν ΟΛΡ πξνέβε ζηελ εθηέιεζε νξηδφληησλ δηαγξακκίζεσλ θπθινθνξηαθήο 

νξγάλσζεο (θξεζθάξηζκα) ησλ Ληκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγίαο Μαξίλαο. 

3. ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ – ΔΞΔΛΙΞΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΟΜΔΝΗ 

ΥΡΗΗ 2014 

Γηα ην 2014 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. ζα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ ζρέδηα δξάζεο.  

1. Απζηεξά ειεγρφκελε Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε κε: 

 Λεινγηζκέλε δηαρείξηζε εμφδσλ 

 Διαρηζηνπνίεζε εζφδσλ πνπ δηαθεχγνπλ 

 Πξνζπάζεηα αχμεζεο εζφδσλ απφ άιιεο πεγέο 

2. Τινπνίεζε Δπελδπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  
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3. Πεξαηηέξσ αλάπηπμε εξγαζηψλ κε ηελ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ παξερφκελσλ 

ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. 

4. Αλάπηπμε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο Οξγαλσηηθήο Γνκήο. 

5. Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ λένπ Λεηηνπξγηθνχ πιαηζίνπ κε πξνζαξκνγή ζηηο ζχγρξνλεο δηεζλείο 

απαηηήζεηο Πνηφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ιηκέλσλ. 

6. Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ Πιεξνθνξηθήο (Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγηθή αμηνπνίεζε νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηθνχ πζηήκαηνο).  

7. Γηαηήξεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία . 

4. ΚΤΡΙΟΣΔΡΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΔΒΑΙΟΣΗΣΔ 

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Ζ γεληθφηεξε πηζησηηθή θξίζε θαη ε θάκςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

αλακέλεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο ηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο. ηα πιαίζηα ησλ δπζκελψλ απηψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ε εηαηξεία ζα αθνινπζήζεη ζπληεξεηηθή ζηάζε θαη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζε ζπλερή βάζε πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Οη αλάγθεο 

ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη θπξίσο ζε κελαία βάζε. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 

Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζα πξνθαινχληαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο (ππεξεπελδχζεηο ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ίδηνπο πφξνπο). 

Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ζ εηαηξεία έρεη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ζεκαληηθφ αξηζκφ 

επηζθαιεηψλ πνπ αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ κηζζψζεηο θαη λαπηηθνχο πξάθηνξεο. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ 

αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη ηδηαηηέξα απμεκέλνο. Ζ 

νηθνλνκηθή ππεξεζία παξαθνινπζεί εληαηηθά ηνπο πειάηεο πνπ έρνπλ ππεξβεί ηα πηζησηηθά φξηα θαη ζέηεη ζε 

εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο (απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη 

εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο δηαδηθαζίεο θιπ). Οη πξνβιέςεηο αλαπξνζαξκφδνληαη ζην 

βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο. 

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ: Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο 

ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ. ηα πιαίζηα ηνπ απμεκέλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ είλαη πηζαλή πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ηηκψλ. 

Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ 

κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ.  

πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. 

Καλνληζηηθόο θίλδπλνο: Τθίζηαηαη θίλδπλνο α) γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ή επελδχζεηο απφ ελδερφκελεο 

κεηαβνιέο ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ζην πιαίζην αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ θαη β) απφ 
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απεξγίεο θαη γεληθά θνηλσληθέο αλαηαξαρέο. 

5. ΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

i. Καηερόκελα από ηελ εηαηξεία ρξεόγξαθα 

Ζ εηαηξεία θαηέρεη ηελ 31/12/2013 Νέα Οκφινγα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Σίηινπο Α.Δ.Π. Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο θαη Σίηινπο Δ.Σ.Υ.. (Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο) ζπλνιηθήο 

νλνκαζηηθήο αμίαο € 211.500,00, φπσο απηά αληηθαηέζηεζαλ ηα ηξία Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ 

θαηείρε ν Οξγαληζκφο θαηά ηελ 12/03/2012 – εκεξνκελία αληαιιαγήο ζχκθσλα κε ην ζρέδην εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Private Sector Involvement – P.S.I.) – ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 300.000,00. 

ii. Γηαζέζηκν ζπλάιιαγκα: 

Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν ζπλάιιαγκα. 

iii. Αθίλεηα ηεο εηαηξείαο 

Ζ Δηαηξεία έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο (ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ν Ληκέλαο 

ηεο Αγίαο Μαξίλαο Γξακκαηηθνχ) ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν αλσηέξσ 

δηθαίσκα παξαρσξήζεθε κε ηελ απφ 18/02/2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  θαη 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο. 

iv. Δγθαηαζηάζεηο / ππνθαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο 

Ζ Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. δηνηθεί θαη εθκεηαιιεχεηαη ηνπο ρψξνπο ηεο Εψλεο Ληκέλα ηεο Ραθήλαο (Γήκνο Ραθήλαο – 

Πηθεξκίνπ) θαη ηεο Αγίαο Μαξίλαο Γξακκαηηθνχ (Γήκνο Μαξαζψλα). 

Γελ ππάξρνπλ ππνθαηαζηήκαηα. 

v. Γξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλώλ θαη αλάπηπμεο. 

Μέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο. 

vi. Άιια ζεκαληηθά γεγνλόηα 

Απφ ηε ιήμε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο 2013 έσο θαη ηελ εκέξα ζπληάμεσο ηεο παξνχζεο εθζέζεσο δε ζπλέβεζαλ 

ζεκαληηθά γεγνλφηα ζηελ εηαηξεία πνπ ζα έπξεπε λα αλαθεξζνχλ εδψ. 

6. ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑΝΟΜΗ ΚΔΡΓΩΝ 

χκθσλα κε ηνλ Δκπνξηθφ Νφκν (Κ.Ν. 2190/20), νη εηαηξίεο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ θάζε ρξφλν κεξίζκαηα 

πνπ ππνινγίδνληαη θαη’ ειάρηζην ζην 35% ησλ θαζαξψλ εηήζησλ θεξδψλ κεηά απφ θφξνπο. Ζ ππνρξέσζε απηή 

δελ εθαξκφδεηαη αλ απνθαζηζζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε κε πνζνζηφ 70% ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβιεκέλνπ 



 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ετόςια Οικονομικό Έκθεςη χρόςεωσ 2013 

18 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Δπηπιένλ, δελ κπνξεί λα δηαλεκεζεί κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο, εθφζνλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο, πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, είλαη ή ζα είλαη κεηά ηε δηαλνκή, κηθξφηεξα απφ ην 

θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, πιένλ ηα κε δηαλεκφκελα απνζεκαηηθά. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 43 θαη 44α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 30 ‘Γηεπζεηήζεηο ζεκάησλ δεκνζίσλ εζφδσλ’ ηνπ Ν. 2579/1998, πξνβιέπεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ή κε πιεηνςεθία κεηνρψλ άλσ ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφ 60% είλαη 

ην Γεκφζην, επζέσο ή κέζσ άιιεο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ απνθιεηζηηθφο κέηνρνο είλαη ην 

Γεκφζην θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή Α.Δ., ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ νιφθιεξν ην πξνβιεπφκελν απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ηνπο ή απφ δηαηάμεηο λφκσλ κέξηζκα ζηνπο κεηφρνπο. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δκπνξηθή Ννκνζεζία, ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθξαηεί απφ ηα 

θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηφ 5% εηεζίσο σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ παξαθξάηεζε παχεη λα 

είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξβεί ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε πξνηεηλφκελε δηάζεζε θεξδψλ έρεη σο αθνινχζσο: 

Καζαξά θέξδε πξν θφξσλ € 441.110,85 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ € 16.321,10 

Μέξηζκα € 108.535,33 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ € 316.254,42 

Με βάζε ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, ηα κεξίζκαηα απηά ζα επηβαξπλζνχλ κε ηνλ 

αλαινγνχληα θφξν. 

 

Ραθήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 

Γηα ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Ο.Λ.Ρ. Α.Δ. 

 

 Ο Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο Ζ Αληηπξφεδξνο 

 

 

 Οξθφπνπινο Γεψξγηνο Υαηδεπαξάζρνπ Αηθαηεξίλε 

 Α.Γ.Σ.: Μ051031/80 Α.Γ.Σ.: ΑΗ644224/10  
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3 ΕΚΘΕΗ ΕΛΕΓΦΟΤ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 

Πξνο ηνλ Μέηνρν ηεο Δηαηξείαο 

«ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ 

ΡΑΦΖΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθψλ εζφδσλ, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Ζ δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε 

θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηνλ έιεγρφ καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα 

απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη 

δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά 

κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο 

βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιίδεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, 

κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ 

ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο 
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πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε 

νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ 

ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη 

ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ 

απφ ηα άξζξα 43α θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

Άιιν Θέκα 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3429/2005, ε εηαηξεία ζα έπξεπε λα έρεη νξγαλψζεη ππεξεζία 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

Αζήλα, 13 Φεβξνπαξίνπ 2015 

 

 

Πξφδξνκνο . Γεσξγηάδεο 

Αξ Μ ΟΔΛ 10321 

ΩΡΗΩΝ ΟΡΚΩΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΗΣΔ Α.Δ. 

Αλεμάξηεην Μέινο ηεο AGN International 

Βιαρεξλψλ 10, Μαξνχζη Σ.Κ. 151 24 

Αξ Μ  ΟΔΛ Δηαηξείαο 146 
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4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ 

4.1 ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ 

 

(Πνζά ζε €) εκ. 31/12/2013  31/12/2012 

Έζνδα 5.6.1 1.800.507,55  1.734.660,55 

Κφζηνο πσιήζεσλ 5.6.5 -1.228.147,68  -1.349.767,95 

Μηθηό θέξδνο  572.359,87  384.892,60 

Έζνδα πξνβιέςεσλ 5.6.2 15.680,30  31.665,99 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα 5.6.3 44.987,33  63.011,52 

Άιια έζνδα 5.6.4 442.691,68  457.195,97 

Έμνδα δηνίθεζεο 5.6.5 -527.539,98  -609.910,63 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 5.6.6 -813,73  -1.101,60 

Έμνδα πξνβιέςεσλ 5.6.7 -96.454,32  -279.386,73 

Εεκία απνκείσζεο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ 5.6.8 0,00  -38.010,27 

Άιια έμνδα 5.6.9 -9.800,30  -42.911,08 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  441.110,85  -34.554,23 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 5.6.10 -178.913,78  -81.824,38 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 5.6.10 -4.448,25  -16.137,06 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ  257.748,82  -132.515,67 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) παξνρψλ πξνζσπηθνχ 

κε αλαθαηαηάμηκα 5.6.20 2.254,56  -12.189,32 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο 5.6.20 145,18  2.437,86 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά από 

θόξνπο 
 2.399,74  -9.751,46 

Λνηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα γηα ηε ρξήζε  260.148,56  -142.267,13 
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4.2 ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΗ 

 

(Πνζά ζε €) εκ. 31/12/2013  31/12/2012 
 

31/12/2011 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    
   

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 5.6.11 4.121.429,09  4.141.891,82 
 

3.965.717,15 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.6.12 31.876,44  3.288,32 
 

1.270,42 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία 5.6.13 77.777,81  84.597,51 
 

272.010,27 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 5.6.14 1.120,00  1.120,00 
 

1.120,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 5.6.10 259.576,96  186.403,03 
 

132.111,04 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  4.491.780,30  4.417.300,68 
 

4.372.228,88 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 5.6.15 327.970,12  368.313,33 
 

330.381,19 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 5.6.16 103.129,66  79.079,31 
 

116.271,34 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 5.6.17 1.277.680,04  832.751,20 
 

1.115.023,81 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  1.708.779,82  1.280.143,84 
 

1.561.676,34 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  6.200.560,12  5.697.444,52 
 

5.933.905,22 

 
   

   
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

   
Ίδηα Κεθάιαηα    

   
Μεηνρηθφ Κεθάιαην 5.6.18 681.408,66  681.408,66 

 
681.408,66 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 5.6.19 116.554,50  100.233,40  100.233,40 

Λνηπά απνζεκαηηθά 5.6.20 -7.351,72  -9.751,46 
 

0,00 

Κέξδε εηο λένλ 5.6.21 1.191.092,36  949.664,64 
 

1.109.144,71 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  1.981.703,80  1.721.555,24 
 

1.890.786,77 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο 5.6.22 49.271,22  47.647,96 
 

45.922,13 

Τπνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 5.6.23 62.380,00  63.854,75 
 

64.366,71 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ απφ επηρνξεγήζεηο 5.6.24 2.971.727,95  3.080.765,58 
 

3.217.175,78 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.6.10 358.400,80  280.923,80 
 

212.932,61 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  3.441.779,97  3.473.192,09 
 

3.540.397,23 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί 5.6.25 114.360,67  122.350,57 
 

139.900,72 

Φφξνη εηζνδήκαηνο 5.6.10 251.908,08  67.119,10 
 

9.898,27 

Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 5.6.26 80.956,47  14.731,53 
 

16.898,20 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 5.6.27 329.851,13  298.495,99 
 

336.024,03 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  777.076,35  502.697,19 
 

502.721,22 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  4.218.856,32  3.975.889,28 
 

4.043.118,45 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  6.200.560,12  5.697.444,52 
 

5.933.905,22 
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4.3 ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕΣΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΩΝ 

 

(Πνζά ζε €) 
Μεηνρηθό 

Κεθάιαην 

Σαθηηθό 

Απνζεκαηηθό 

Λνηπά 

απνζεκαηηθά 

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ 

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ 

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012 681.408,66 100.233,40 0,00 1.109.144,71 1.890.786,77 

Πιεξσκή Μεξηζκάησλ 0,00 0,00 0,00 -26.964,40 -26.964,40 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θφξσλ 0,00 0,00 0,00 -132.515,67 -132.515,67 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) 0,00 0,00 -9.751,46 0,00 -9.751,46 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 681.408,66 100.233,40 -9.751,46 949.664,64 1.721.555,24 

      

Τπόινηπν ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013 681.408,66 100.233,40 -9.751,46 949.664,64 1.721.555,24 

ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ 0,00 16.321,10 0,00 -16.321,10    0,00 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θφξσλ 0,00 0,00 0,00 257.748,82 257.748,82 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) 0,00 0,00 2.399,74 0,00 2.399,74 

Τπόινηπν ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 681.408,66 116.554,50 -7.351,72 1.191.092,36 1.981.703,80 
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4.4 ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

Ζ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη ζπληαρζεί κε ηελ έκκεζε κέζνδν. 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Λεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Κέξδε πξν θφξσλ 441.110,85  -34.554,23 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 265.490,97  233.050,93 

Πξνβιέςεηο 97.234,13  85.616,97 

Απφζβεζε επηρνξεγήζεσλ -142.536,74  -136.410,20 

Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ -15.680,30  187.412,76 

Υξεσζηηθνί ηφθνη 813,73  1.101,60 

Πηζησηηθνί ηφθνη -44.987,33  -63.011,52 

Κέξδε απφ ηελ πψιεζε παγίσλ -3.414,62  0,00 

 598.030,69  273.206,31 

Πιένλ / (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 
   

Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ -78.538,20  -128.998,52 

(Μείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ θφξνπ εηζνδ. θαη κεξηζκάησλ) 95.465,38  -40.284,15 

(Μείνλ):    

Καηαβεβιεκέλνη θφξνη εηζνδήκαηνο 0,00  -9.898,27 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α) 614.957,87  94.025,37 

    

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ -273.616,37  -411.243,50 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3.414,63  0,00 

Δηζπξάμεηο απφ ξεπζηνπνίεζε ρξενγξάθσλ 22.500,00  0,00 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 44.987,33  63.011,52 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β) -202.714,41  -348.231,98 

    

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο    

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 33.499,11  0,00 

Υξεσζηηθνί ηφθνη πιεξσζέληεο -813,73  -1.101,60 

Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00  -26.964,40 

ύλνιν εηζξνώλ/(εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ) 32.685,38  -28.066,00 

Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 

πεξηόδνπ (α) + (β) + (γ) 
444.928,84  -282.272,61 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 832.751,20  1.115.023,81 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.277.680,04  832.751,20 
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5 ΗΜΕΙΩΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

5.1 ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

5.1.1 ύςταςη 

Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ραθήλαο Α.Δ. (εθεμήο «Δηαηξεία» ή «Οξγαληζκφο») είλαη αλψλπκε εηαηξεία 

θνηλήο σθειείαο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, ιεηηνπξγεί θαηά ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. 

Ηδξχζεθε ην 2001 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2932/2001 

(ΦΔΚ 2261/27.06.2001) απφ ηε κεηαηξνπή ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ Ραθήλαο πνπ είρε ζπζηαζεί ην 

1930 θαη είλαη ν Δπίζεκνο Φνξέαο Γηνίθεζεο θαη Δθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ Ραθήλαο θαη Αγίαο 

Μαξίλαο Γξακκαηηθνχ πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ζχλδεζε κε ηε λφηηα Δχβνηα. Ζ ζχζηαζε ηεο 

Δηαηξείαο δεκνζηεχηεθε ζην ππ’ αξηζκ. 8173/17.09.2001 ΦΔΚ ΣΑΔ &ΔΠΔ θαη ε έδξα ηεο βξίζθεηαη 

ζην Γήκν Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ. 

Ζ δηάξθεηά ηεο νξίζηεθε ζε πελήληα (50) έηε, απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κπνξεί λα παξαηαζεί ή λα πεξηνξηζηεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηεο Δηαηξίαο. 

5.1.2 Νομικό πλαύςιο 

Ζ Δηαηξεία ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

δηέπεηαη απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ λφκσλ 2932/2001 «Μεηαηξνπή Ληκεληθψλ Σακείσλ ζε Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο), 3429/2005 (Νφκνο πεξί ΓΔΚΟ) θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κσδηθνπνηεκέλνπ Νφκνπ πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 2190/1920. 

5.1.3 Δραςτηριότητεσ 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ ηεο 

Εψλεο Ληκέλα δηθαηνδνζίαο ηεο, ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

Ν. 2932/2001 θαη ηε ινηπή θείκελε λνκνζεζία. ηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπ Οξγαληζκνχ αλήθνπλ νη 

επηβαηηθνί ιηκέλεο ηεο Ραθήλαο (Γήκνο Ραθήλαο – Πηθεξκίνπ) θαη ηεο Αγίαο Μαξίλαο Γξακκαηηθνχ 

(Γήκνο Μαξαζψλα). 

ην ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη επίζεο: 

α) ε παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε 

βειηίσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα. 
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β) ε παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, νρεκάησλ, θνξηίσλ. 

γ) ε εγθαηάζηαζε, νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο. 

δ) ε αλάιεςε θαη εθηέιεζε πξνγξακκάησλ, κειεηψλ θαη έξγσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ληκέλα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ εζληθνχο, θνηλνηηθνχο ή άιινπο πφξνπο θαη πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ εζληθή ιηκεληθή πνιηηηθή. 

ε) ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ην ιηκεληθφ έξγν, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

εκπνξηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηδίσο ηεο ηνπξηζηηθήο, ηεο πνιηηηζηηθήο, ηεο αιηεπηηθήο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη 

ηεο νξγάλσζεο ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ. 

ζη) ε αλαβάζκηζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κέζσ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ.  

δ) ε κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα. 

ε) ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο 

θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο. 

ζ) ε επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο θνξείο 

δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο. 

η) ε αλάιεςε θαζεθφλησλ «Γεληθνχ Γηαρεηξηζηή» ησλ ρψξσλ ηεο Εψλεο Ληκέλα ζην πιαίζην ηνπ 

γεληθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ ιηκεληθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, ηεο ράξαμεο εζληθήο 

ιηκεληθήο πνιηηηθήο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

ηα) ε εηζήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία αεξνδξνκίσλ επί πδάηηλεο επηθάλεηαο. 

ηβ) θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ληκεληθφ Σακείν Ραθήλαο, σο Ννκηθφ Πξφζσπν 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. 

ηγ) ε παξαγσγή θαη πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηεο (ειηαθή, Αηνιηθή, 

θπκαηηθή θ.ά.). 

Σν ιηκάλη ηεο Ραθήλαο, ππφ ηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή απνηειείηαη απφ:  

α) Σνλ θύξην ιηκέλα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηνπ φξκνπ ηεο Ραθήλαο θαη πεξηιακβάλεη 

βφξεην  πξνζήλεκν κφιν, λφηην ππήλεκν κφιν θαη θξεπηδψκαηα γηα ηελ εμππεξέηεζε νρεκαηαγσγψλ 

πινίσλ, ζπλνιηθνχ κήθνπο 300 κ. πεξίπνπ, 

β) Σνλ παιαηό ιηκέλα, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη λνηηφηεξα θαη πεξηιακβάλεη κηθξφ ππήλεκν κφιν θαη 
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θξεπηδψκαηα, ζπλνιηθνχ κήθνπο 200 κ. πεξίπνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηαρχπινσλ επηβαηεγψλ θαη 

αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, 

γ) Σν αιηεπηηθό θαηαθύγην πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ πξνζήλεκνπ κφινπ θαη ηνπ θπξίσο ιηκέλα 

φπνπ ειιηκελίδνληαη επαγγεικαηηθά αιηεπηηθά θαη κηθξά ζθάθε εξαζηηερλψλ αιηέσλ θαη ζθάθε 

αλαςπρήο (ηζηηνπιντθά θιπ). 

Σα φξηα ηεο ιηκεληθήο δψλεο μεθηλνχλ απφ ην λφην απφ ηα ζχλνξα κε ηελ Αξηέκηδα (Λνχηζα) θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Καηαζθήλσζε «Πεηξέιαηα» θαη εθηείλνληαη έσο ηελ Αξγπξά Αθηή ζηα βφξεηα. 

Σα ρεξζαία φξηα άπηνληαη ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο ηεο Ραθήλαο (Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζελψλ λ. 1515/85). 

Ζ ρεξζαία δψλε ηνπ ιηκέλα έρεη έθηαζε 380 ζηξεκκάησλ πεξίπνπ. Δπίζεο ζηε ρεξζαία δψλε ηνπ 

Οξγαληζκνχ πεξηιακβάλνληαη πέληε πιαδ γηα ινπφκελνπο. Σέζζεξηο εμ’ απηψλ βξίζθνληαη ζηε 

Ραθήλα (Μαξίθεο Ραθήλαο, Κφθθηλν Ληκαλάθη, Μπιε Ληκαλάθη) θαη ε πέκπηε είλαη εθείλε ηεο Αγίαο 

Μαξίλαο. 

Σν ιηκάλη ηεο Ραθήλαο δηαζέηεη δχν ξάκπεο Δπηβαηεγψλ – Καηακαξάλ, 8 ξάκπεο Δπηβαηεγψλ – 

Ορεκαηαγσγψλ πινίσλ θαη 40 ζέζεηο Δπαγγεικαηηθψλ – Αιηεπηηθψλ ζθαθψλ, παξάθηηαο – κέζεο – 

αλνηρηήο ζαιάζζεο θαη 30 ζέζεηο εξαζηηερληθψλ ζθαθψλ αιηείαο. 

Απφ ην ιηκάλη ηεο Ραθήλαο εμππεξεηείηαη επηβαηηθή θίλεζε πξνο ηα λεζηά Δχβνηα (Μαξκάξη), Άλδξν, 

Σήλν, Μχθνλν, Πάξν, Νάμν. Απφ ην ιηκάλη ηεο Αγίαο Μαξίλαο εμππεξεηείηαη επηβαηηθή θίλεζε γηα ηα 

Νέα ηχξα Δπβνίαο γηα φιν ην έηνο κε επηβαηεγά θαη νρεκαηαγσγά πινία αλνηθηνχ ηχπνπ.  

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη σο εμήο:  

Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο: Γεψξγηνο Οξθφπνπινο 

Αληηπξφεδξνο: Αηθαηεξίλε Υαηδεπαξάζρνπ 

Μέινο: θηπίσλ - ηπιηαλφο Απνζηνιάθεο 

Μέινο - Δθπξφζσπνο ηνπ κεηφρνπ: Αζαλάζηνο Ληάγθνο  

Μέινο - Δθπξφζσπνο ησλ Παξαγσγηθψλ Σάμεσλ (Δ.Β.Δ.Α): Βεζζαξίσλ Παληειίδεο  

Μέινο - Δθπξφζσπνο Τπαιιήισλ Ο.Λ.Ρ.: Βάηα Λάκπξνπ 

Μέινο - Δθπξφζσπνο ηεο ΟΦΔ: Αιέμαλδξνο Βαιαβάλεο 

Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη εμαεηήο θαη ιήγεη ηελ 10
ε
 Απξηιίνπ 2019. 

Ζ Δηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Ννκηθνί χκβνπινη ηεο Δηαηξείαο είλαη ν δηθεγφξνο σηήξηνο Πεξηβνιαξάθεο απφ ηε δηθεγνξηθή 

εηαηξεία «. Ν. ΑΓΗΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ» θαη ε δηθεγφξνο Γξεγνξία Αλαζηαζνπνχινπ απφ ηε 
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δηθεγνξηθή εηαηξεία «Γ. ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟΤ – Μ. ΣΗΜΠΟΤΡΑ & ΤΝΔΡΓΑΣΔ». 

5.2 ΒΑΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

5.2.1 Βϊςη επιμϋτρηςησ 

Οη παξνχζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern basis). Ζ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξαδνρή φηη ε Δηαηξεία ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.  

5.2.2 Φρόςη εκτιμόςεων και παραδοχών 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. απαηηεί ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ 

ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ 

επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε 

ελδερφκελσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη εθηηκήζεηο βαζίδνληαη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή γλψζε ηεο Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο, ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Βάζεη ηνπ 

Γ.Π.Υ.Π. 1, νη εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα παξνπζηάζνπλ ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π., ηνπιάρηζηνλ γηα κία ρξήζε (31 Γεθεκβξίνπ 2012). 

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 2013 (01/01/2013 – 31/12/2013) πεξηιακβάλνπλ σο 

ζπγθξηηηθή πιεξνθφξεζε ηε ρξήζε 2012 (01/01/2012 – 31/12/2012). 

5.2.3 Λειτουργικό νόμιςμα 

Σν ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο Δηαηξείαο είλαη ην Δπξψ. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ. Γελ πθίζηαληαη ζπλαιιαγέο θαη ππφινηπα ηεο Δηαηξείαο ζε μέλα λνκίζκαηα 

θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ αλαθέξνληαη νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

5.3 ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

5.3.1 Αρχϋσ παρουςύαςησ των Οικονομικών Καταςτϊςεων 

Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31/12/2013 αθνξνχλ ηε ρξήζε 2013 θαη είλαη νη πξψηεο 
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πιήξεηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζπληάρζεθαλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη θαιχπηνληαη 

απφ ην Γ.Π.Υ.Π. 1 « Πξψηε Τηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθφξεζεο», κε εκεξνκελία κεηάβαζεο ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012. Ζ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. επηβάιιεηαη απφ ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3429/2005.  

χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ ηεο, ε Δηαηξεία ηεξεί ηα ινγηζηηθά ηεο βηβιία θαη ζηνηρεία θαη 

ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Δκπνξηθφ Νφκν 2190/1920 

πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην θαη ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Οη 

ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ βαζηζηεί ζηηο αλσηέξσ θαηαζηαηηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο βάζεη εμσινγηζηηθψλ εγγξαθψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πηνζεηεζείζεο γηα ηα Γ.Π.Υ.Α. ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

εθηηκήζεηο. 

Οη βαζηθέο εμσινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ επί ηνπ ηζνινγηζκνχ θαηά ηελ 1ε  Ηαλνπαξίνπ 

2012 θαη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαζψο θαη επί ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο πνπ 

έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 θαη ηεο δσδεθάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ κε βάζε ηα Γ.Π.Υ.Α. θαη νη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ ζηελ § 5.12 «ΠΡΩΣΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Γ.Π.Υ.Α.». 

5.3.2 Νϋα Πρότυπα, διερμηνεύεσ και τροποπούηςη υφιςτϊμενων προτύπων 

Ζ Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη φια ηα λέα πξφηππα θαη ηηο δηεξκελείεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή γηα ηηο ρξήζεηο πνπ άξρηζαλ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2013. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα 

πξφηππα, νη ηξνπνπνηήζεηο θαη νη δηεξκελείεο ηα νπνία έρνπλ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή απφ ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ 2013 θαη ηα νπνία έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Λ.Π. 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» - 

Παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ησλ Λνηπώλ πλνιηθώλ Δζόδσλ 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Γ.Λ.Π. 1 

«Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ». Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζεο ζηνηρείσλ ησλ Λνηπψλ πλνιηθψλ Δζφδσλ. 

 Γ.Π.Υ.Α. 13 « Δπηκέηξεζε ζε Δύινγεο Αμίεο»  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 13 « Δπηκέηξεζε ζε 

Δχινγεο Αμίεο». Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 παξέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη παξνπζηάδεη ζε έλα 

εληαίν πξφηππν ην πιαίζην αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο 
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απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ άιια Γ.Π.Υ.Α. απαηηνχλ ή επηηξέπνπλ ηελ απνηίκεζε 

ζηνηρείσλ ζε εχινγεο αμίεο. Σν Γ.Π.Υ.Α. 13 δελ εηζάγεη λέεο απαηηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κίαο ππνρξέσζεο. Δπηπιένλ, 

δελ αιιάδεη ην ηη νξίδνπλ άιια Πξφηππα αλαθνξηθά κε ην πνηα ζηνηρεία απνηηκψληαη ζε εχινγεο 

αμίεο θαη δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.  

 Αλαζεώξεζε ζην Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο ζε Δξγαδόκελνπο»  

Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Γ.Λ.Π. 19 «Παξνρέο 

ζε Δξγαδνκέλνπο». Ζ αλαζεψξεζε:  

1. Καηαξγεί ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο αλαβνιήο αλαγλψξηζεο ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ 

θαη δεκηψλ (π.ρ. κέζνδνο ηνπ πεξηζσξίνπ). χκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε, ηα πνζά πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ πεξηνξίδνληαη ζην θφζηνο ππεξεζίαο 

(ηξέρνπζαο θαη πξνυπεξεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηθνπψλ) θαη ηα θέξδε ή νη δεκίεο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ δηαθαλνληζκνχο θαη ζην θαζαξφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο θαζαξήο 

ππνρξέσζεο / απαίηεζεο ησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. Ζ θαζαξή ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ 

παξνρψλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ) αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επαλακέηξεζε 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο 

νξνθήο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αλ πθίζηαηαη) θαη ηεο αλακελφκελεο απφδνζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εμαηξνχκελνπ ηνπ επηηνθίνπ), λα αλαγλσξίδνληαη άκεζα ζηα Λνηπά 

πλνιηθά Έζνδα, ρσξίο λα επηηξέπεηαη κεηαγελέζηεξα ε κεηαθνξά ηνπο ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ. 

2. Αιιάδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα παξνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έμνδν απφ ηελ 

ππεξεζία θαη πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ παξνρψλ πνπ δίλνληαη γηα ππεξεζίεο θαη 

εθείλσλ πνπ δίλνληαη γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο απαζρφιεζεο θαη επεξεάδεη ηελ αλαγλψξηζε θαη 

επηκέηξεζε ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία.  

 Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20 «Γαπάλεο Απνγύκλσζεο (Stripping Costs) ζηελ Παξαγσγηθή Φάζε ηνπ 

Δπίγεηνπ Οξπρείνπ»  

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Δ.Γ.Γ.Π.Υ.Α. 20. Ζ δηεξκελεία 

απνζαθελίδεη πφηε ε παξαγσγή εμφξπμεο ζα πξέπεη λα νδεγεί ζηελ αλαγλψξηζε ελφο ζηνηρείνπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη πψο πξέπεη λα απνηηκάηαη ην ελ ιφγσ ζηνηρείν ηφζν θαηά ηελ αξρηθή 
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αλαγλψξηζε φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο πεξηφδνπο. Ζ ελ ιφγσ Γηεξκελεία δελ έρεη εθαξκνγή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο. 

 Σξνπνπνηήζεηο ζην Γ.Π.Υ.Α. 7 «Γλσζηνπνηήζεηο» – πκςεθηζκόο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππνρξεώζεσλ 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2011, ην I.A.S.B. δεκνζίεπζε λέεο απαηηήζεηο γηα γλσζηνπνηήζεηο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, λα δηελεξγνχλ κε θαιχηεξν ηξφπν 

ζπγθξίζεηο κεηαμχ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. θαη 

απηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη βάζεη ησλ US GAAP. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη εθαξκνγή ζηηο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

 Σξνπνπνίεζε ζην Γ.Π.Υ.Α. 1 «Πξώηε Δθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» - Κξαηηθά Γάλεηα 

Σν Μάξηην ηνπ 2012, ην I.A.S.B. πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ Γ.Π.Υ.Α. 1 ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία νη πηνζεηνχληεο γηα πξψηε θνξά ηα Γ.Π.Υ.Α. πνπ έρνπλ ιάβεη θξαηηθά δάλεηα κε 

πξνλνκηαθφ επηηφθην, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο κε αλαδξνκηθήο εθαξκνγήο ησλ Γ.Π.Υ.Α. ζηελ 

απεηθφληζε απηψλ ησλ δαλείσλ θαηά ηε κεηάβαζε. Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί θξαηηθά δάλεηα θαη 

ζπλεπψο ε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο. 

5.4 ΒΑΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΑΡΦΕ 

5.4.1 Ενςώματα Περιουςιακϊ τοιχεύα  

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηερληθά έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ζε θηίξηα ηξίησλ, 

κεηαθνξηθά κέζα θαη εμνπιηζκφ πνπ θαηέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγηθή 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, αιιά θαη γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο. Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζην θφζηνο θηήζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ έλα πάγην λα ηεζεί ζε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο.  

Μεηά ηελ αξρηθή θαηαρψξεζή ηνπο, ηα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ 

θφζηνο θηήζεο ηνπο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο φπνηεο ζσξεπκέλεο δεκίεο απνκείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπο. Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηαγελέζηεξα ηεο απφθηεζεο ελφο ελζψκαηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ινγαξηαζκφ «ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία», 

θεθαιαηνπνηνχληαη κφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ ζεσξείηαη πηζαλφ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο ζα 

απνθέξνπλ ζην κέιινλ πξφζζεηα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ Δηαηξεία, πέξα απφ εθείλα ηα νπνία 

αλακέλνληαλ αξρηθά θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, νη ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηα απνηειέζκαηα θαηά ην ρξφλν 
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πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο.  

Ζ δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ αξρίδεη κε ηελ έλαξμε 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ θαη δηαθφπηεηαη κφλν κε ηελ πψιεζε ή κεηαβίβαζε ηνπ ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ. πλεπψο, ε δηελέξγεηα απνζβέζεσλ επί ελφο ελζψκαηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν 

παχεη λα ρξεζηκνπνηείηαη, δε δηαθφπηεηαη εθηφο εάλ έρεη πιήξσο απνζβεζηεί.  

Σα ελζψκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπο. Ζ εθηηκψκελε σθέιηκε δσή ησλ ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αλά θαηεγνξία, έρεη σο εμήο:  

Καηεγνξία παγίνπ Ωθέιηκε δσή ζε έηε 

Κηίξηα – Σερληθά έξγα 25 

Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 10 

Μεηαθνξηθά κέζα 5 

Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (Hardware) 5 

Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 8 

5.4.2 Απομεύωςη αξύασ περιουςιακών ςτοιχεύων 

χκθσλα κε ην ΓΛΠ 36, ηα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο, νη εμνπιηζκνί θαη ηα άπια πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, πξέπεη λα αμηνινγνχληαη γηα πηζαλή απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη 

ε ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία 

απνκείσζήο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο 

ρξήζεσο. Καζαξή αμία πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη 

πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεσο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ θαη απφ ηε δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ.  

5.4.3 Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα  

ην ινγαξηαζκφ «Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία» πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα ινγηζκηθνχ ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δχλαηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ζε κεκνλσκέλε βάζε.  

Ζ αμία θηήζεο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη δαπάλεο νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ζπγθεθξηκέλα θαη 

δηαθξηηά πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ ειέγρεη ε Δηαηξεία θαη απφ ηα νπνία αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

κειινληηθά νθέιε γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο έηνπο θαη ηα νπνία ζα ππεξβαίλνπλ ηα ζρεηηθά 
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κε απηά έμνδα θηήζεο. Γαπάλεο πνπ βειηηψλνπλ ή επεθηείλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ινγηζκηθψλ 

πξνγξακκάησλ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο, θεθαιαηνπνηνχληαη θαη πξνζηίζεληαη ζηελ 

αξρηθή αμία θηήζεο ηνπο.  

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνζβέλνληαη κε ηε κέζνδν ηνπ ζηαζεξνχ πνζνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σθέιηκεο δσήο ηνπο, ε νπνία δελ δχλαηαη λα ππεξβαίλεη ηα 5 έηε. Γαπάλεο φπσο νη δαπάλεο ίδξπζεο 

θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή ππνθαηαζηεκάησλ, δαπάλεο εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ, δαπάλεο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο θαη δαπάλεο κεηεγθαηάζηαζεο θαη αλαδηνξγάλσζεο 

ηκήκαηνο ή φινπ ηεο Δηαηξείαο, αλαγλσξίδνληαη σο έμνδα θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνηήζεψο ηνπο. 

ε θάζε εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ηελ 

αμία ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη εάλ πθίζηαηαη πεξίπησζε 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. 

5.4.4 Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα αποτιμώμενα ςτην εύλογη αξύα τουσ με 

μεταβολϋσ καταχωρούμενεσ ςτα αποτελϋςματα 

ηελ θαηεγνξία απηή θαηαρσξνχληαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη κε 

ζθνπφ ην θέξδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εληάζζνληαη ηα παξάγσγα, εθφζνλ δελ απνθηήζεθαλ γηα 

αληηζηαζκηζηηθνχο ζθνπνχο, νη αγνξέο κεηνρψλ γηα θεξδνζθνπία θαη νη επελδχζεηο κε θαζνξηζκέλεο ή 

πξνζδηνξηζηέεο πιεξσκέο, εθφζνλ ε εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα ηηο θξαηήζεη σο ηε ιήμε ηνπο, αιιά 

λα θεξδνζθνπήζεη απφ απηέο. Ζ απνηίκεζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γίλεηαη ζηελ εχινγε αμία κε 

κεηαβνιέο θαηαρσξνχκελεο ζηα απνηειέζκαηα. 

5.4.5 Απαιτόςεισ 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο ινγίδνληαη ζηελ αμία ηεο εκπνξηθήο ηνπο ζπλαιιαγήο κεησκέλεο θαηά ηηο 

πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο. Οη δεκίεο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) 

αλαγλσξίδνληαη αθνχ ιεθζεί ππφςε ε παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ε νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

πειάηε λα πιεξψζεη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ είζπξαμεο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο 

απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Ζ Δηαηξεία δε δηαγξάθεη θακία απαίηεζε 

κέρξη λα εμαληιεζνχλ φια ηα πξφζθνξα λνκηθά κέζα γηα ηελ είζπξαμή ηνπο. 

5.4.6 Σαμειακϊ διαθϋςιμα και ταμειακϊ ιςοδύναμα 

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ κεηξεηά ζην ηακείν θαη απαηηήζεηο θαηά 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ νπνίσλ ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο είλαη αζήκαληνο. 

5.4.7 Μετοχικό κεφϊλαιο 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειείηαη απφ κία θνηλή νλνκαζηηθή κεηνρή θαη 



 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ετόςια Οικονομικό Έκθεςη χρόςεωσ 2013 

34 

εκθαλίδεηαη ζηελ Καζαξή Θέζε. 

5.4.8 Μερύςματα 

Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμεο απφ ην κέηνρν κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Μεηφρνπ.  

5.4.9 Εμπορικϋσ και λοιπϋσ υποχρεώςεισ 

Σα ππφινηπα πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ αλαγλσξίδνληαη ζην θφζηνο πνπ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ εχινγε αμία ηεο κειινληηθήο πιεξσκήο γηα ηηο αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

ζηελ Δηαηξεία.   

5.4.10 Έςοδα 

Σα έζνδα αλαγλσξίδνληαη, φηαλ πηζαλνινγείηαη φηη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζα εηζξεχζνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη απηά ηα νθέιε κπνξνχλ λα επηκεηξεζνχλ κε αμηνπηζηία. Σα έζνδα 

απνηηκψληαη ζηηο αμίεο ηεο εκπνξηθήο ηνπο ζπλαιιαγήο θαη ινγίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ. Οη 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο αθνξνχλ:  

Α) Έζνδα από παξνρή ππεξεζηώλ  

 Έζνδα πδξνδφηεζεο πινίσλ 

 Έζνδα ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 

 Γηθαηψκαηα ρξήζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

 Έζνδα απφ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

 Έζνδα απφ ιηκεληθά ηέιε νρεκάησλ 

 Έζνδα απφ ιηκεληθά ηέιε επηβαηψλ 

 Έζνδα ειιηκεληζκνχ 

 Έζνδα απφ ηέιε απνξξηκκάησλ θαη πεηξειαηνιπκάησλ 

 Έζνδα απφ θαηαπηψζεηο εγγπήζεσλ ιφγσ παξαβάζεσλ 

 Έζνδα απφ πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο 

Β) Έζνδα παξεπόκελσλ αζρνιηώλ 

 Έζνδα απφ εθκίζζσζε εδαθηθψλ εθηάζεσλ 

 Έζνδα απφ εθκίζζσζε νηθηψλ θαη γξαθείσλ 

 Έζνδα απφ εθκίζζσζε ππαίζξησλ ρψξσλ. 

5.4.11 Έξοδα  

Σα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. 



 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ετόςια Οικονομικό Έκθεςη χρόςεωσ 2013 

35 

5.4.12 Σακτικό αποθεματικό 

χκθσλα κε ηελ Διιεληθή Δκπνξηθή Ννκνζεζία, ε Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαθξαηεί απφ 

ηα θαζαξά ινγηζηηθά ηεο θέξδε ειάρηζην πνζνζηφ 5% εηεζίσο σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Ζ 

παξαθξάηεζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ ην ζχλνιν ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ππεξβεί ην 1/3 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν απνζεκαηηθφ απηφ ην νπνίν είλαη θνξνινγεκέλν δελ 

κπνξεί λα δηαλεκεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο Δηαηξείαο θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε πξν 

πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ. 

5.4.13 Προβλϋψεισ 

Ζ Δηαηξεία δηελεξγεί πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη θηλδχλνπο νη νπνίεο 

αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ ππάξρεη κηα παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο 

απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, ή φηαλ ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα εθξνήο πφξσλ πνπ 

εκπεξηέρνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην δηαθαλνληζκφ θαη είλαη εθηθηφ λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα ην πνζφ 

ηεο ππνρξέσζεο. Οη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη έμνδα επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη 

πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

θξίλεηαη αλαγθαίν, πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.  

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε 

είλαη ειάρηζηε. Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά 

γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή. 

5.4.14 Κρατικϋσ επιχορηγόςεισ 

Ζ Δηαηξεία έρεη επηρνξεγεζεί γηα ηελ απφθηεζε άπισλ θαη ελζψκαησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

ηελ εθηέιεζε έξγσλ. Οη επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε δηαζθάιηζε φηη ε 

επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φηη ζα ηεξεζνχλ φινη νη ζρεηηθνί φξνη. Οη επηρνξεγήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη απνζβέλνληαη 

ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε δσή ηνπ επηρνξεγνχκελνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή έξγνπ. Οη 

απνζβέζεηο ησλ επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκθαλίδνληαη ζηα «Άιια Έζνδα» 

ζηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο. 

5.4.15 Παροχϋσ ςτο προςωπικό μετϊ την ϋξοδο από την υπηρεςύα 

Ζ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία, ππνινγίζηεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2112/1920 κε πιαθφλ απνδεκίσζεο ην πνζφ € 15.000,00 θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 103/1975, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 2512/1977, ιακβάλνληαο 
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ππφςε ην Π.Γ. 243/1984, ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 3232/2004 θαη ην Ν. 4093/2012. 

Ζ ζπληαμηνδφηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηελ εξγαζία, θαιχπηεηαη απφ ην 

ΗΚΑ θαη ην ΣΠΓΤ. Ζ Δηαηξεία θαη ην πξνζσπηθφ ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ ζε κεληαία βάζε. Ζ Δηαηξεία 

δελ έρεη πεξαηηέξσ ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη επηπιένλ εηζθνξέο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο απηφο δελ 

έρεη ηα απαξαίηεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θάιπςε ησλ παξνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ππεξεζία ηνπ πξνζσπηθνχ ζην ηξέρνλ ή ζε παξειζφληα έηε. Οη εηζθνξέο πνπ θαηαβάιεη ε Δηαηξεία 

αλαγλσξίδνληαη ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ κε βάζε ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην, νη εξγαδφκελνη δηθαηνχληαη απνδεκηψζεσο ή 

εθάπαμ ζηελ πεξίπησζε εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία, ην χςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην χςνο ησλ 

απνδνρψλ ηνπο, ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζηελ Δηαηξεία θαη ηελ αηηία εμφδνπ ηνπο απφ ηελ ππεξεζία 

(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). ηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ή δηθαηνινγεκέλεο απνιχζεσο, ην 

δηθαίσκα απηφ δελ πθίζηαηαη.  

Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο απφ ην αλσηέξσ πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη σο ε 

παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ πιεξσκψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ην δηαθαλνληζκφ 

ηεο ππνρξεψζεσο πνπ απνξξέεη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο ηξέρνπζαο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ πεξηφδσλ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππνρξεψζεσο ρξεζηκνπνηείηαη ε αλαινγηζηηθή κέζνδνο ηεο Πξνβεβιεκέλεο 

Πηζηνχκελεο Μνλάδνο (Projected Unit Credit Method). 

Δπεηδή ην εθηηκψκελν ρξνλνδηάγξακκα θαηαβνιήο ησλ παξνρψλ πξνζεγγίδεη ηα 40 έηε, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ επηηνθίνπ πξνεμνθιήζεσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα εμήο: 

α) Γηα έσο θαη 10 έηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Corporate iBoxx AA κε κέζε σξίκαλζε έσο θαη 10 έηε, 

β) Γηα έσο θαη 25 έηε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα Overall iBoxx +15 κε κέζε σξίκαλζε έσο θαη 25 έηε θαη 

Γηα ηηο ξνέο άλσ ησλ 25 εηψλ, ιφγσ έιιεηςεο άιισλ νκνιφγσλ κε ηέηνηεο ιεθηφηεηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

Ο ηφθνο επί ηεο ππνρξεψζεσο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο 

ππνρξεψζεσο κε ην επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο παξνχζαο αμίαο ηεο 

ππνρξεψζεσο, φπσο ην επηηφθην απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ θαη αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε νη φπνηεο κεηαβνιέο ζηελ ππνρξέσζε. Ο ηφθνο απηφο θαζψο θαη ηα ινηπά έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, εθηφο απφ ηα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, 

θαηαρσξνχληαη ζηηο ακνηβέο πξνζσπηθνχ.  

Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ απμήζεηο ή κεηψζεηο ηεο παξνχζαο 

αμίαο ηεο ππνρξεψζεσο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζηηο αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο, 
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αλαγλσξίδνληαη απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε θαη δελ αλαηαμηλνκνχληαη πνηέ ζηα απνηειέζκαηα. 

5.4.16 Μιςθώςεισ 

ηηο πεξηπηψζεηο κηζζψζεσλ φπνπ ν εθκηζζσηήο δηαηεξεί νπζηαζηηθά φια ηα νθέιε θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θπξηφηεηα ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκνχληαη σο 

ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη πιεξσκέο – εηζπξάμεηο ησλ κηζζσκάησλ γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο 

θαηαρσξνχληαη σο έμνδν – έζνδν ζηα απνηειέζκαηα ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κίζζσζεο.  

5.4.17 Υορολογύα ειςοδόματοσ (Σρϋχουςα και Αναβαλλόμενη)  

Ζ Δηαηξεία ππφθεηηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο απφ ηηο ειιεληθέο θνξνινγηθέο αξρέο. Ζ ππνρξέσζε ηεο 

θαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο επί ησλ θεξδψλ, πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηε ρξήζε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη ηα θέξδε. 

Ο ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο, αθνξά θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο 

αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ 

ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή. Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηε ρξήζε 2013 ήηαλ 26%, θαη 20% 

γηα ηε ρξήζε 2012 αληίζηνηρα. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη πξνζδηνξίδεηαη 

γηα φιεο ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ηεο θνξνινγηθήο βάζεο πνπ απνδίδεηαη ζε απηά ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνβιέςεηο γηα παξνρέο γηα έμνδν απφ 

ηελ ππεξεζία, απφ κεηαβνιέο ησλ ζπληειεζηψλ απφζβεζεο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, απφ 

δηαγξαθή εμφδσλ πνπ ήηαλ θαηαρσξεκέλα ζηα πάγηα θαη απφ αλαπξνζαξκνγή ησλ απνζβέζεσλ ησλ 

επηρνξεγήζεσλ κε βάζε ηηο απνζβέζεηο ησλ παγίσλ ηα νπνία αθνξνχλ. Σα θνξνινγηθά νθέιε ηα 

νπνία δχλαληαη λα πξνθχςνπλ απφ αρξεζηκνπνίεηεο δεκίεο πνπ κεηαθέξνληαη ζε επφκελεο ρξήζεηο 

πξνο ζπκςεθηζκφ, αλαγλσξίδνληαη σο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ζεσξείηαη πηζαλή ε 

πξαγκαηνπνίεζε κειινληηθψλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ, ηα νπνία ζα είλαη επαξθή γηα ην ζπκςεθηζκφ 

ησλ ζσξεπκέλσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ. 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο 

θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκίεο θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη 

δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ νπνίνπ ε εθπεζηέα θνξνινγηθή δηαθνξά κπνξεί λα 



 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΡΑΥΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Ετόςια Οικονομικό Έκθεςη χρόςεωσ 2013 

38 

αμηνπνηεζεί.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, πνπ αλακέλεηαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα 

ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ππνρξέσζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

5.5 ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΑΦΩΡΗΗ 

Ζ Δηαηξεία έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο δψλεο ηνπ Ληκέλα Ραθήλαο ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα 

ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν αλσηέξσ δηθαίσκα παξαρσξήζεθε κε ηελ απφ 18/02/2003 χκβαζε 

Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (εθπξνζσπνχκελν απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) θαη ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ραθήλαο 

(εθπξνζσπνχκελνπ απφ ηελ Πξφεδξν θαη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν) γηα 40 έηε (έλαξμε ηζρχνο ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο πξναλαθεξζείζαο ζχκβαζεο θαη ιήμε ε αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ έηνπο 

2043). Ζ δηάξθεηά ηεο δχλαηαη λα παξαηαζεί κε λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ.  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί θαη ιπζεί πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε ιήμε ηεο γηα ζπνπδαίν ιφγν. ε 

πεξίπησζε ιχζεο ή ιήμεο ε Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα απνδψζεη ηα παξαρσξνχκελα πξνο ην Γεκφζην 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ πξνβιέπεη ην Άξζξν 6.4 ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ ζχκβαζε παξαρσξεί ζηνλ Οξγαληζκφ ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο Υεξζαίαο Εψλεο 

Ληκέλνο, ησλ Κηηξίσλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ επεθηάζεσλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 2.5.1 

ηεο ελ ιφγσ ζχκβαζεο.  

Ζ έλλνηα ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή θαηνρή θαη εμνπζίαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ άιισλ απφ ηε ρξήζε απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ππνρξέσζεο εμαζθάιηζεο πξφζβαζεο 

πξνο ηνπο ρξήζηεο θαη ηα κέζα λαπζηπινΐαο, θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πξφζβαζεο ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, κε ηξφπν πνπ λα κελ παξαθσιχνληαη νη ιηκεληθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη ε ελ γέλεη επίηεπμε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο Δηαηξείαο. ηελ έλλνηα ηεο ρξήζεο 

πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ παξαρσξνχκελσλ γηα ηε ζηέγαζε, 

εγθαηάζηαζε θαη εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δηαηξείαο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζθνπνχ ηεο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  

Ζ έλλνηα ηεο εθκεηάιιεπζεο πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ παξαρσξνχκελσλ γηα ηελ 

παξνρή κε αληάιιαγκα ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ ζε ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, ηελ 

πξνζσξηλή παξαρψξεζε επ’ αληαιιάγκαηη ηεο ρξήζεο ρψξσλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 
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θεθαιαίνπ, ηεο Δηαηξείαο ή ηξίησλ, ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πάζεο θχζεσο κε ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ επέθηαζε πθηζηακέλσλ, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 3.2 

φπσο δηαηππψλεηαη ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Γηα ηελ ελ ιφγσ παξαρψξεζε θαηαβάιιεηαη αληάιιαγκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ εζφδσλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ έθηαθησλ εζφδσλ, ησλ εζφδσλ 

πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε) γηα ηηο ηξεηο πξψηεο 

ρξήζεηο 1% θαη γηα ηηο ινηπέο 2%. Πξφζζεην αληάιιαγκα ζα θαηαβάιιεηαη ζε πεξίπησζε: 

 Δπεθηάζεσλ ησλ παξαρσξεζέλησλ ρψξσλ 

 Υξήζεο ή / θαη εθκεηάιιεπζεο εγθαηαζηάζεσλ γηα ινηπνχο ζθνπνχο  

 Αλαδηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζχκβαζεο 

Σν αληάιιαγκα παξαρψξεζεο εθθαζαξίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο ηνπ Α΄ δεθαπελζήκεξνπ 

ηνπ κελφο Ηνπιίνπ εθάζηνπ έηνπο. Σπρφλ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ηνπ ελ ιφγσ αληαιιάγκαηνο 

ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο κε ηνπο λφκηκνπο ηφθνπο.  

Η Δηαηξεία ππνρξενύηαη:  

 Γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ παξαρσξνχκελσλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη επηζθεπή έθηαθησλ θζνξψλ θαη θαηαζηξνθψλ  

 Γηα ηελ ηήξεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ, θνηλσληθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ πξννξηζκνχ ηεο 

παξαρψξεζεο  

 Γηα ηελ αδηάιεηπηε παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θαη αζθαινχο ππνδνκήο θαη δηεπθνιχλζεσλ 

 Γηα ηε δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ 

 Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αξραηνηήησλ 

Σν Διιεληθό Γεκόζην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηελ αλαγθαία ζπλδξνκή ηνπ:  

 Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηεο παξαρψξεζεο  

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε, ζπληήξεζε θαη αλάπηπμε ησλ νδηθψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ πξνζβάζεσλ 

ησλ ρξεζηψλ 

 Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εκπνξεπκαηηθήο, επηβαηηθήο θαη αζηηθήο θπθινθνξίαο θαη 

θίλεζεο πεδψλ, νρεκάησλ θαη κέζσλ κεηαθνξάο απφ θαη πξνο ην Ληκέλα 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε, χπαξμε θαη δηαηήξεζε δηθηχσλ παξνρψλ εμππεξέηεζεο (ξεπκαηνδφηεζε, 

πδξνδφηεζε, θιπ). 
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5.6 ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΕΠΙ ΣΩΝ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

5.6.1 Έςοδα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Έζνδα απφ πξνζθνξά δηαθφξσλ ππεξεζηψλ 306.299,87  320.521,50 

Έζνδα απφ ηέιε θαη δηθαηψκαηα 1.454.285,93  1.367.102,25 

Πξφζηηκα θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο 39.921,75  47.036,80 

 1.800.507,55  1.734.660,55 

Σα αλσηέξσ θνλδχιηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά έζνδα απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ. 

5.6.2 Έςοδα προβλϋψεων 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε γηα επίδηθε ππφζεζε 0,00  31.665,99 

Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε ππνηίκεζεο νκνιφγσλ 15.680,30  0,00 

 15.680,30  31.665,99 

Σν θνλδχιη € 31.665,99 αθνξά κέξνο πξφβιεςεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 59.724,09 πνπ είρε ζρεκαηηζηεί 

ζε πξνεγνχκελε ρξήζε γηα ηελ απνδεκίσζε πξψελ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα 

δεδνπιεπκέλεο απνδνρέο απφ 01/07/2004 έσο 22/03/2005. Δληφο ηνπ 2012 ηειεζηδίθεζε ε ππφζεζε. 

Σν επηδηθαζζέλ πνζφ αλήιζε ζε € 28.058,10, εθ ηνπ νπνίνπ € 15.702,96 αθνξά θεθάιαην θαη 

€ 12.355,14 αθνξά ηφθνπο. Σν ππφινηπν πνζφ ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο € 31.665,99 σθέιεζε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο 2012 σο έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ. 

Σν θνλδχιη € 15.680,30 αθνξά έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηε πξφβιεςε ππνηίκεζεο νκνιφγσλ, φπσο 

πξνέθπςε απφ ηελ απνηίκεζε απηψλ ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο ηελ 31/12/2013. 

5.6.3 Φρηματοοικονομικϊ ϋςοδα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Έζνδα απφ ηνθνκεξίδηα νκνινγηψλ 2.205,00  0,00 

Έζνδα απφ ηφθνπο θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο 29.639,80  33.971,07 

Έζνδα απφ ηφθνπο ππεξεκεξίαο πειαηψλ 13.142,53  29.040,45 

 44.987,33  63.011,52 

Σα αλσηέξσ θνλδχιηα αθνξνχλ απνθιεηζηηθά έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηφθνπο. 

5.6.4 Άλλα ϋςοδα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Έζνδα απφ παξαρσξήζεηο 295.420,53  320.785,77 

Έζνδα απφ αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ  142.536,74  136.410,20 

Κέξδε απφ πψιεζε παγίνπ 3.414,62  0,00 

Έζνδα απφ απνδεκίσζε δεκίαο απφ αζθαιηζηηθή εηαηξεία 1.319,79  0,00 

 442.691,68  457.195,97 
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Σα έζνδα απφ παξαρσξήζεηο αθνξνχλ κηζζψκαηα απφ παξαρσξήζεηο θηηξίσλ ή ππαίζξησλ ρψξσλ 

εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη ν Οξγαληζκφο. 

5.6.5 Κόςτοσ πωλόςεων και Έξοδα διούκηςησ 

Σν θφζηνο πσιήζεσλ ζπληίζεηαη απφ ηα παξαθάησ θνλδχιηα δαπαλψλ, φπσο απηά θαη’ είδνο 

εκθαλίδνληαη: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 153.865,55  202.459,01 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 215.290,14  227.406,37 

Παξνρέο ηξίησλ 290.039,64  283.989,82 

Φφξνη-Σέιε 66.249,33  66.444,46 

Πεξηζπιινγή απνξξηκκάησλ 179.204,40  231.171,50 

Γηάθνξα έμνδα 74.056,36  117.437,18 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 249.442,26  220.859,61 

 1.228.147,68  1.349.767,95 

Σα Έμνδα δηνίθεζεο ζπληίζεληαη απφ ηα παξαθάησ θνλδχιηα δαπαλψλ, φπσο απηά θαη’ είδνο 

εκθαλίδνληαη: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 128.249,49  168.752,98 

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 153.817,65  145.637,34 

Παξνρέο ηξίησλ 78.079,09  64.455,22 

Φφξνη-Σέιε 89.617,81  120.987,93 

Γηάθνξα έμνδα 61.727,22  97.885,84 

Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ 16.048,72  12.191,32 

 527.539,98  609.910,63 

5.6.5.1 Αριθμόσ προςωπικού και κόςτοσ μιςθοδοςίασ 

Ο αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξείαο (πιελ ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ) ηφζν ηελ 31/12/2013 

φζν θαη ηελ 31/12/2012 ήηαλ 10 ππάιιεινη. 

Σν θφζηνο ηεο κηζζνδνζίαο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Ακνηβέο έκκηζζνπ πξνζσπηθνχ 215.822,47  305.169,37 

Παξεπφκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.529,98  1.680,00 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο 61.982,78  77.063,90 

Πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ 779,81  -12.701,28 

 282.115,04  371.211,99 
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5.6.6 Φρηματοοικονομικϊ ϋξοδα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Πξνκήζεηεο θαη ινηπά έμνδα ηξαπεδψλ  813,73  1.101,60 

  813,73  1.101,60 

5.6.7 Έξοδα προβλϋψεων 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο ππνηίκεζεο νκνιφγσλ 0,00  149.402,49 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα εμαηξεηηθνχο θηλδχλνπο 1.623,26  1.725,83 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 94.831,06  128.258,41 

 96.454,32  279.386,73 

5.6.8 Ζημύα απομεύωςησ ομολόγων Ελληνικού Δημοςύου 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 0,00  38.010,27 

    0,00  38.010,27 

Σν θνλδχιη αθνξά ηε δεκία πνπ ππέζηε ν Οξγαληζκφο απφ ηελ αληαιιαγή ηελ 12/03/2012 ηξηψλ 

Οκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ζχκθσλα κε ην ζρέδην εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Private Sector Involvement – P.S.I.). 

5.6.9 Άλλα ϋξοδα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Πξφζηηκα ξχζκηζεο απζαηξέησλ Ν. 4014/2011 0,00  24.780,15 

Σειεζηδηθία επίδηθεο ππφζεζεο 0,00  17.507,27 

Λνηπά έθηαθηα έμνδα 6.763,15  623,66 

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 3.037,15  0,00 

 9.800,30  42.911,08 

5.6.10 Υόροσ ειςοδόματοσ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ έρεη σο 

θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 178.913,78  81.824,38 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο 4.448,25  16.137,06 

 183.362,03  97.961,44 
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Ζ αλάιπζε ηνπ ηξέρνληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο έρεη σο θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Κέξδε πξν θφξσλ 441.110,85  -34.554,23 

Πξνζσξηλέο δηαθνξέο 94.766,68  -367.685,31 

Φνξνινγηθά θέξδε ρξήζεο 535.877,53  -402.239,54 

Αλακφξθσζε εμφδσλ 135.112,70  763.243,59 

Αλακφξθσζε εζφδσλ -16.947,31  0,00 

Φνξνινγεηέα θέξδε ρξήζεο 654.042,92  361.004,05 

Φνξνινγηθφο ζπληειεζηήο 26%  20% 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 170.051,16  72.200,81 

Πιένλ: πκπιεξσκαηηθφο θφξνο εηζνδήκαηνο 8.862,62  9.623,57 

 178.913,78  81.824,38 

Ζ αλάιπζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο αθνξά 

ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηήζηαο δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο  θαη έρεη σο θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο 67.119,10  9.898,27 

Πιεξσκέο θφξνπ εηζνδήκαηνο 0,00  -9.898,26 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο 178.913,78  81.824,38 

Μείνλ: Πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο 0,00  -22.666,14 

Μείνλ: Παξαθξαηεκέλνη θφξνη -4.525,66  -3.392,90 

Πιένλ: Υ/κν θαη ΟΓΑ ρ/κνπ 10.400,86  11.353,75 

 251.908,08  67.119,10 

Ζ δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2012 θαη ε ηξνπνπνηεηηθή ηεο θαηαηέζεθαλ ηελ 16/04/2014 

θαη ηελ 09/12/2014 αληίζηνηρα. Σν πνζφ ηεο δήισζεο € 67.119,09 (αξρηθήο θαη ηξνπνπνηεηηθήο) 

πιένλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ € 6.711,91, ήηνη ζχλνιν € 73.831,00 θαηαβιήζεθε ηελ 

01/06/2014. 

Ζ δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2013 δελ έρεη ππνβιεζεί κέρξη ζήκεξα θαη ε Δηαηξεία 

πξνβιέπεηαη λα επηβαξπλζεί κε πξφζζεηνπο θφξνπο θαη πξνζαπμήζεηο πνπ ζα εμαξηεζνχλ απφ ην 

ρξφλν ππνβνιήο ηεο δήισζεο θαη θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ. 
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Ζ αλάιπζε ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ έρεη 

σο θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ πάγησλ ζηνηρείσλ 6.800,14  -67.991,19 

Πξνζαξκνγή θνξ. ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26% -84.277,14  0,00 

Μεηαβνιή αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο 

θαηαρσξεκέλεο ζηα απνηειέζκαηα 
-77.477,00  -67.991,19 

    

Γηαγξαθή παγίσλ ζηα απνηειέζκαηα 3.253,47  0,01 

Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ 13.960,95  54.049,21 

Πξφβιεςε απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ -528,62  -2.540,26 

Πξφβιεςε γηα επίδηθεο ππνζέζεηο 422,04  345,17 

Πξνζαξκνγή θνξ. ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26% 55.920,91  0,00 

Μεηαβνιή αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο 

θαηαρσξεκέλεο ζηα απνηειέζκαηα 
73.028,75  51.854,13 

Έζνδν / (Έμνδν) αλαβαιιόκελνπ θόξνπ -4.448,25  -16.137,06 

    

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ / 

(δεκηψλ) παξνρψλ πξνζσπηθνχ κε αλαθαηαηάμηκσλ 
145,18  2.437,86 

Μεηαβνιή αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο 

θαηαρσξεκέλεο ζε απνζεκαηηθό 
145,18  2.437,86 

Ζ αλάιπζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο έρεη σο θαησηέξσ: 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο 186.403,03  132.111,04 

Μεηαβνιή θαηαρσξεκέλε ζηα απνηειέζκαηα 73.028,75  51.854,13 

Μεηαβνιή θαηαρσξεκέλε ζε απνζεκαηηθφ 145,18  2.437,86 

 259.576,96  186.403,03 

εκεηψλεηαη φηη ην ππφινηπν ηεο 01/01/2012 πνζνχ € 132.111,04 πξνέθπςε απφ ηηο εμήο αηηίεο: 

α) πνζφ € 125.551,48 απφ πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ, β) πνζφ € 4.984,43 απφ 

ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο γηα επίδηθε ππφζεζε, γ) πνζφ € 1.575,09 απφ ζρεκαηηζκφ πξφβιεςεο 

απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ θαη δ) πνζφ € 0,04 απφ δηαγξαθή παγίσλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ. 

Γηα ηελ πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ δε ζρεκαηίζηεθε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

πνζνχ € 159.076,92, επεηδή δελ είλαη βέβαην φηη ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αλαγλψξηζεο ηεο 

θνξνινγηθήο ηνπ εθπεζηκφηεηαο θαηά ην κέιινληα ρξφλν ηεο νξηζηηθήο ηνπο δηαγξαθήο. 

Ζ αλάιπζε ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε 

Οηθνλνκηθήο Θέζεο έρεη σο θαησηέξσ: 
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(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο -280.923,80  -212.932,61 

Μεηαβνιή -77.477,00  -67.991,19 

 -358.400,80  -280.923,80 

εκεηψλεηαη φηη ην ππφινηπν ηεο 01/01/2012 πνζνχ € 212.932,61 αθνξά εμ νινθιήξνπ πξνζαξκνγή 

απνζβέζεσλ. 

5.6.11 Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ 

(Πνζά ζε €) 

Κηίξηα – 

Σερληθέο 

εγθαηαζηάζ

εηο 

 

Μεραλνινγη

θόο 

εμνπιηζκόο 

 
Μεηαθνξηθ

ά κέζα 
 

Ηιεθηξνληθ

νί 

ππνινγηζηέο 

 

Έπηπια θαη 

ινηπόο 

εμνπιηζκόο 

 

Αθηλεηνπνη

ήζεηο ππό 

εθηέιεζε 
 ύλνια 

Αμία θηήζεο              

Τπφινηπα 01/01/2012 3.699.831,53  354.373,27  41.957,11  56.260,32  269.064,65  355.251,03  4.776.737,91 

Πξνζζήθεο 2012 664.397,04  37.061,58  0,00  5.270,67  56.715,24  90.392,99  853.837,52 

Μεηψζεηο 2012 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  -445.644,02  -445.644,02 

Τπόινηπα 31/12/2012 4.364.228,57  391.434,85  41.957,11  61.530,99  325.779,89     0,00  5.184.931,41 

              

Τπφινηπα 01/01/2013 4.364.228,57  391.434,85  41.957,11  61.530,99  325.779,89     0,00  5.184.931,41 

Πξνζζήθεο 2013 67.619,31  138.687,19  0,00  1.954,29  34.034,55  0,00  242.295,34 

Μεηψζεηο 2013 0,00  0,00  -23.769,83  0,00  0,00  0,00  -23.769,83 

Τπόινηπα 31/12/2013 4.431.847,88  530.122,04  18.187,28  63.485,28  359.814,44  0,00  5.403.456,92 

              

Απνζβέζεηο              

Τπφινηπα 01/01/2012 430.336,58  126.237,33  38.124,02  50.674,34  165.648,49  0,00  811.020,76 

Απνζβέζεηο 2012 167.067,06  37.629,94  3.466,25  2.231,06  21.624,52  0,00  232.018,83 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 2012 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00     0,00 

Τπόινηπα 31/12/2012 597.403,64  163.867,27  41.590,27  52.905,40  187.273,01  0,00  1.043.039,59 

              

Τπφινηπα 01/01/2013 597.403,64  163.867,27  41.590,27  52.905,40  187.273,01  0,00  1.043.039,59 

Απνζβέζεηο 2013 178.447,77  51.899,79  366,80  3.596,04  28.447,66  0,00  262.758,06 

Μεηψζεηο απνζβέζεσλ 2013 0,00  0,00  -23.769,82  0,00  0,00  0,00  -23.769,82 

Τπόινηπα 31/12/2013 775.851,41  215.767,06  18.187,25  56.501,44  215.720,67  0,00  1.282.027,83 

              

Αλαπόζβεζηε αμία 01/01/2012 3.269.494,95  228.135,94  3.833,09  5.585,98  103.416,16  355.251,03  3.965.717,15 

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2012 3.766.824,93  227.567,58  366,84  8.625,59  138.506,88  0,00  4.141.891,82 

Αλαπόζβεζηε αμία 01/01/2013 3.766.824,93  227.567,58  366,84  8.625,59  138.506,88  0,00  4.141.891,82 

Αλαπόζβεζηε αμία 31/12/2013 3.655.996,47  314.354,98  0,03  6.983,84  144.093,77  0,00  4.121.429,09 

 

Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο (θηλεηά θαη αθίλεηα) είλαη ειεχζεξα απφ θάζε 

εκπξάγκαην βάξνο. Ζ Δηαηξεία έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα πνπ θαιχπηνπλ πηζαλνχο 

θηλδχλνπο απφ ππξθαγηέο θαη πξφζζεηνπο θηλδχλνπο, φπσο επίζεο θαη γηα Γεληθή Αζηηθή Δπζχλε πξνο 
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ηξίηνπο.  

5.6.12 Άυλα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Αμία θηήζεο    

Τπφινηπα έλαξμεο 15.929,78  12.879,78 

Πξνζζήθεο 31.321,05  3.050,00 

Τπόινηπα ιήμεο 47.250,83  15.929,78 

    

Απνζβέζεηο    

Τπφινηπα έλαξμεο 12.641,46  11.609,36 

Απνζβέζεηο ρξήζεο 2.732,93  1.032,10 

Τπόινηπα ιήμεο 15.374,39  12.641,46 

    

Αλαπόζβεζηε αμία έλαξμεο 3.288,32  1.270,42 

Αλαπόζβεζηε αμία ιήμεο 31.876,44  3.288,32 

Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αθνξνχλ θφζηνο αγνξάο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε. Ζ απφζβεζε ηνπ ινγηζκηθνχ ινγίδεηαη βάζεη ηεο ζηαζεξήο κεζφδνπ θαη εληφο πεξηφδνπ 5 

εηψλ. 

Οη πξνζζήθεο ησλ άπισλ ζηνηρείσλ ηεο ρξήζεο 2013 πνζνχ € 31.321,05 αθνξνχλ: α) επηρνξεγεζέλ 

επξσπατθφ έξγν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ «ee-wise» πνζνχ € 28.196,00 θαη β) άδεηεο ρξήζεο 

ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνζνχ € 3.125,05. 

5.6.13 Φρηματοοικονομικϊ περιουςιακϊ ςτοιχεύα ςτην εύλογη αξύα 

Σν θνλδχιη αθνξά ζην ζχλνιφ ηνπ Νέα Οκφινγα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, Σίηινπο Α.Δ.Π. 

Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαη Σίηινπο Δ.Σ.Υ.. (Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο), φπσο απηά αληηθαηέζηεζαλ ηα ηξία Οκφινγα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ θαηείρε ν 

Οξγαληζκφο θαηά ηελ 12/03/2012, εκεξνκελία αληαιιαγήο ζχκθσλα κε ην ζρέδην εζεινληηθήο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Private Sector Involvement – P.S.I.).  

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Αμία θηήζεο 3 Ο.Δ.Γ.   272.010,27 

Εεκία αληαιιαγήο νκνιφγσλ   -38.010,27 

Ολνκαζηηθή αμία λέσλ ηίηισλ 211.500,00  234.000,00 

Πξφβιεςε ππνηίκεζεο -133.722,19  -149.402,49 

 77.777,81  84.597,51 

Δληφο ηεο ρξήζεο 2013 έιεμαλ ηίηινη νλνκαζηηθήο αμίαο € 22.500,00. 
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Δπηπξφζζεηα ν Οξγαληζκφο πξνέβε ζε αληηινγηζκφ κέξνπο ηεο πξφβιεςεο ππνηίκεζεο πνζνχ 

€ 15.680,30, ην νπνίν σθέιεζε ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 

5.6.14 Λοιπϋσ μακροπρόθεςμεσ απαιτόςεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Γνζκέλεο εγγπήζεηο 1.120,00  1.120,00 

 1.120,00  1.120,00 

5.6.15 Εμπορικϋσ απαιτόςεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Υξεσζηηθά ππφινηπα πειαηψλ αζθαινχο εηζπξάμεσο 327.970,12  368.313,33 

Υξεσζηηθά ππφινηπα επηζθαιψλ – επίδηθσλ πειαηψλ 611.834,31  517.003,25 

Πξφβιεςε επηζθαιψλ απαηηήζεσλ -611.834,31  -517.003,25 

 327.970,12  368.313,33 

Ο Οξγαληζκφο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο ζε πνζνζηφ 100% γηα ην ζχλνιν ησλ επηζθαιψλ – επίδηθσλ 

απαηηήζεψλ ηνπ. 

ηε ρξήζε 2013 πξνέθπςαλ επηπιένλ επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ € 94.831,06. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνέβε ζε ζρεκαηηζκφ ηζφπνζεο πξφβιεςεο επηβαξχλνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπ. 

5.6.16 Λοιπϊ κυκλοφορούντα περιουςιακϊ ςτοιχεύα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Υξεψζηεο δηάθνξνη 12.633,32  7.880,52 

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 35.487,44  35.487,44 

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 1.115,03  1.280,70 

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 26.982,27  6.645,25 

Πξνθαηαβνιέο ζε πξνκεζεπηέο 26.911,60  27.785,40 

 103.129,66  79.079,31 

Σν θνλδχιη «Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην» αθνξά ην ρξεσζηηθφ ππφινηπν πξνο επηζηξνθή πνπ 

πξνέθπςε απφ ηε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ηεο ρξήζεο 2010 πνζνχ € 42.883,98 κείνλ πνζφ 

€ 7.396,54 πνπ ζπκςεθίζηεθε κε άιιεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

Σαμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Σακείν 20.458,74  29.569,46 

Καηαζέζεηο φςεσο 357.221,30  103.181,74 

Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο 900.000,00  700.000,00 

 1.277.680,04  832.751,20 
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5.6.17 Μετοχικό Κεφϊλαιο 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην 681.408,66  681.408,66 

 681.408,66  681.408,66 

Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνχ απνηειείηαη απφ κία νλνκαζηηθή κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο 

€ 681.408,66. χκθσλα κε ηνλ Ν. 3986/2011 θαη ηε κε αξηζκφ 222/5.11.2012 (ΦΔΚ Β΄2996) απφθαζε 

ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη Απνθξαηηθνπνηήζεσλ κεηαβηβάζηεθε ζε πνζνζηφ 

100% ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ε θπξηφηεηα Οξγαληζκνχ ζην Σ.Α.Η.ΠΔ.Γ. (Σακείν Αμηνπνίεζεο 

Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.). 

5.6.18 Σακτικό αποθεματικό 

 (Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο 100.233,40  100.233,40 

ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 16.321,10  0,00 

 116.554,50  100.233,40 

5.6.19 Λοιπϊ αποθεματικϊ 

Σν θνλδχιη αθνξά εμ νινθιήξνπ ηα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αιιαγή 

ησλ παξαδνρψλ ζηελ αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πιένλ / (κείνλ) ηνπ 

αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο -9.751,46  0,00 

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) 2.254,56  -12.189,32 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο -586,18  2.437,86 

Πξνζαξκνγή θνξ. ζπληειεζηή απφ 20% ζε 26% 731,36  0,00 

 -7.351,72  -9.751,46 

5.6.20 Κϋρδη εισ νϋον 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο 949.664,64  1.109.144,71 

Απνηέιεζκα ρξήζεο 441.110,85  -34.554,23 

Φφξνο εηζνδήκαηνο -178.913,78  -81.824,38 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο -4.448,25  -16.137,06 

ρεκαηηζκφο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο -16.321,10  0,00 

Γηαλνκή κεξίζκαηνο 0,00  -26.964,40 

 1.191.092,36  949.664,64 

εκεηψλεηαη φηη ηα δηαλεκεηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη σο ππνρξέσζε κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε 2013 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη λα δηαλείκεη ην ειάρηζην 
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επηηξεπφκελν κέξηζκα 35% ησλ θεξδψλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

26% θαη ηνπ ζρεκαηηδφκελνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, πνζφ € 108.535,33. Σν ελ ιφγσ κέξηζκα ηειεί 

ππφ ηελ έγθξηζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

5.6.21 Μακροπρόθεςμεσ προβλϋψεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Πξφβιεςε γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ 21.000,00  21.000,00 

Πξφβιεςε επίδηθσλ ππνζέζεσλ 28.271,22  26.647,96 

 49.271,22  47.647,96 

Ο Οξγαληζκφο έρεη δηελεξγήζεη πξφβιεςε γηα ηελ αλέιεγθηε θνξνινγηθά ρξήζε 2010 πνζνχ 

€ 21.000,00, ε νπνία ζεσξείηαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε πηζαλήο κειινληηθήο ππνρξέσζεο πνπ ζα 

πξνθχςεη απφ ηπρφλ θνξνινγηθφ έιεγρν. 

Ζ Δηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009 κε βάζε ηελ πεξαίσζε ηνπ 

Ν. 3888/2010. Απφ ηε ρξήζε 2011 ν Οξγαληζκφο ππάγεηαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 § 5 ηνπ Ν. 2238/1994. Οη 

ζρεηηθνί έιεγρνη γηα ηηο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρνπλ νινθιεξσζεί θαη έρνπλ εθδνζεί θαη ππνβιεζεί 

ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ νη ζρεηηθέο εθζέζεηο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε ζχκθσλε γλψκε. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 ν θνξνινγηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ 

πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο. 

Δθηηκάηαη φηη απφ ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ δελ ζα πξνθχςνπλ πξφζζεηεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο λα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πιελ 

ησλ πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ ιφγσ εθπξνζέζκνπ ππνβνιήο ηεο δήισζεο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ρξήζεο 2013. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Ννκηθνχο πκβνχινπο ηεο, θάλεη εθηηκήζεηο θαη 

επαλαυπνινγίδεη ζε θάζε ρξήζε ηηο πξνβιέςεηο γηα εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. 

5.6.22 Τποχρεώςεισ αποζημύωςησ προςωπικού 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Τπφινηπν έλαξμεο 63.854,75  64.366,71 

Πιένλ / (κείνλ) πξφβιεςε ρξήζεο:    

Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 2.958,50  1.496,40 

Κφζηνο πξνυπεξεζίαο ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ -4.030,48  -17.158,55 

Καζαξφ θφζηνο Σφθσλ Καζνξηζκέλεο Παξνρήο 1.851,79  2.960,87 

Αλαινγηζηηθά (θέξδε) / δεκίεο -2.254,56  12.189,32 

 62.380,00  63.854,75 

Οη ππνρξεψζεηο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζηεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. 
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5.6.23 Έςοδα επομϋνων χρόςεων από επιχορηγόςεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

πλνιηθφ πνζφ επηρνξεγήζεσλ έλαξμεο 3.547.846,76  3.547.846,76 

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ ζηε ρξήζε 33.499,11  0,00 

πλνιηθό πνζό επηρνξεγήζεσλ ιήμεο 3.581.345,87  3.547.846,76 

σξεπκέλεο απνζβέζεηο έλαξμεο -467.081,18  -330.670,98 

Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ ζηε ρξήζε -142.536,74  -136.410,20 

πλνιηθό πνζό απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ ιήμεο -609.617,92  -467.081,18 

 2.971.727,95  3.080.765,58 

Ο Οξγαληζκφο έρεη ιάβεη έμη επηρνξεγήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.581.345,87 γηα έμη επελδπηηθά έξγα. 

Γηα ηα ελ ιφγσ έξγα έρεη επηρνξεγεζεί ζην 100% ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ απηψλ. 

5.6.24 Εμπορικού και ϊλλοι πληρωτϋοι λογαριαςμού 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Πξνκεζεπηέο 111.040,75  116.918,76 

Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 3.319,92  5.431,81 

 114.360,67  122.350,57 

5.6.25 Λοιπϋσ φορολογικϋσ υποχρεώςεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο 69.303,06  786,69 

Φφξνη – ηέιε ακνηβψλ πξνζσπηθνχ 1.399,38  5.875,75 

Φφξνη – ηέιε ακνηβψλ ηξίησλ 9.107,64  7.820,34 

Λνηπνί θφξνη – ηέιε 1.146,39  248,75 

 80.956,47  14.731,53 

Σν θνλδχιη αθνξά ηηο ινηπέο πιελ θφξνπ εηζνδήκαηνο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

5.6.26 Λοιπϋσ βραχυπρόθεςμεσ υποχρεώςεισ 

(Πνζά ζε €) 31/12/2013  31/12/2012 

Μεξίζκαηα πιεξσηέα 182.681,11  182.681,11 

Με εκθαληζζείζεο επηηαγέο 4.316,34  8.324,06 

Τπνρξεψζεηο ζε Αζθαιηζηηθά Σακεία 7.754,38  12.321,21 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 8.298,67  10.278,74 

Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 124.189,65  82.891,53 

Λνηπνί πηζησηέο δηάθνξνη 2.610,98  1.999,34 

 329.851,13  298.495,99 

Σν θνλδχιη «Μεξίζκαηα Πιεξσηέα» πνζνχ € 182.681,11 αθνξά κεξίζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2005 θαη 

2006 ηα νπνία δελ απνδφζεθαλ ζηνλ κνλαδηθφ κέηνρν (Γεκφζην), αιιά παξαθξαηήζεθαλ ζχκθσλα κε 

ηελ απφ 07/06/2007 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, ε νπνία απνθάζηζε 

«ηην μη απόδοζη μεπίζμαηορ για ηα έηη 2005-2006 ζηο Υποςπγείο Οικονομίαρ & Οικονομικών και ηην 

ππαγμαηοποίηζη ηηρ αύξηζηρ ηος μεηοσικού κεθαλαίος ζε μελλονηική Γενική Σςνέλεςζη ζςνοδεςμένη 
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από εκηίμηζη ηος ύτοςρ ηυν επενδύζευν ζηιρ οποίερ πποηίθεηαι να πποβεί ο Οπγανιζμόρ Λιμένορ 

Ραθήναρ Α.Ε.». 

ηελ απφ 02/12/2013 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίζηεθε φηη «Το Διοικηηικό Σςμβούλιο ηος 

Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. θα ππέπει να ςλοποιήζει ηην Απόθαζη ηηρ Τακηικήρ Γενικήρ Σςνέλεςζηρ ηυν Μεηόσυν ηηρ 

εηαιπείαρ ηηρ 7ηρ Ιοςνίος 2007, για ηην κεθαλαιοποίηζη ηυν μεπιζμάηυν ηυν σπήζευν 2005 – 2006, 

ποζού € 182.681,11». 

5.7 ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ωο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε ζεσξνχληαη νη ακνηβέο θαη νη κηζζνί ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ηεο Αλαπιεξψηξηαο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ. 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηε ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζε € 12.420,00, ελψ ζηε 

ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε € 19.025,00. 

Οη ακνηβέο ηεο Αλαπιεξψηξηαο Γηεπζχλνπζαο πκβνχινπ ζηε ρξήζε 2013 αλήιζαλ ζε € 1.360,80 (ε 

ζέζε θαηαξγήζεθε ην Μάξηην ηνπ 2013), ελψ ζηε ρξήζε 2012 αλήιζαλ ζε € 7.560,00. 

5.8 ΕΝΔΕΦΟΜΕΝΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΕΜΕΤΕΙ 

5.8.1 Επύδικεσ υποθϋςεισ 

Γηα ηηο εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαηά ηελ 31/12/2013 έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ 

€ 28.271,22, ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηηο Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο. 

5.8.2 Υορολογικϊ θϋματα 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη αλσηέξσ ζηελ § 5.6.21 «Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο», ν Οξγαληζκφο δελ έρεη 

ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010, γηα ηελ νπνία έρεη ζρεκαηηζηεί πξφβιεςε πνζνχ € 21.000,00, 

ελψ έρεη πεξαηψζεη ηηο ρξήζεηο 2007 – 2009 κε ηνλ Ν. 3888/2010. Απφ ηε ρξήζε 2011 ν Οξγαληζκφο 

ππάγεηαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 § 5 ηνπ Ν. 2238/1994. εκεηψλεηαη φηη ν ζρεηηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 

2013 βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

5.8.3 Εγγυητικϋσ επιςτολϋσ 

Καηά ηελ 31/12/2013 ε Δηαηξεία θαηείρε εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνκεζεπηψλ θαιήο εθηέιεζεο ή 

ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο πνζνχ € 132.222,08 έλαληη πνζνχ € 249.737,53 ηελ 31/12/2012.  

5.9 ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΤΝΩΝ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη θίλδπλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα ζεσξνχληαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν 
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θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο. Κίλδπλνο αγνξάο ζεσξείηαη ν θίλδπλνο 

ζπλαιιάγκαηνο, επηηνθίνπ θαη ηηκψλ. 

α) Πηζησηηθφο θίλδπλνο 

 Πηζησηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο φπνπ ην αληηζπκβαιιφκελν κέξνο αδπλαηεί λα εμνθιήζεη 

πιήξσο ηα πνζά πνπ νθείιεη. 

β) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο 

 Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ηνπ Οξγαληζκνχ λα εθπιεξψζεη ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο ππνρξεψζεηο, φπνηε απηέο γίλνπλ απαηηεηέο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο επηθεληξψλεηαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξνληθνχ 

ζπζρεηηζκνχ ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε επαξθψλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

γ) Κίλδπλνο αγνξάο 

 Ο θίλδπλνο ζπλαιιάγκαηνο αθνξά ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

δπζκελείο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο λνκηζκάησλ, φηαλ ππάξρεη αλνηθηή ζπλαιιαγκαηηθή ζέζε ζε 

θάπνην λφκηζκα. Οη ζπλαιιαγέο ηνπ Οξγαληζκνχ δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε επξψ, 

επνκέλσο πηζαλή κεηαβνιή ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δελ ζα επεξεάζεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε θαη ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηνπ Οξγαληζκνχ. 

 Ο θίλδπλνο επηηνθίνπ αθνξά ηνλ αλεηιεκκέλν επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο 

κεηαβνιέο ζηελ αγνξά επηηνθίσλ ρξήκαηνο. Γεδνκέλνπ φηη ν Οξγαληζκφο έρεη κεδεληθφ 

δαλεηζκφ, ν θίλδπλνο επηηνθίνπ ζεσξείηαη ακειεηένο. 

 Ο θίλδπλνο ησλ ηηκψλ αθνξά ηνλ θίλδπλν δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο 

θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά. 

Γεδνκέλνπ φηη ν Οξγαληζκφο δελ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή ή ην εκπφξην πξντφλησλ, ν 

θίλδπλνο ηηκψλ ζεσξείηαη ακειεηένο. 

5.10 ΑΜΟΙΒΕ ΕΛΕΓΚΣΩΝ 

Οη ακνηβέο γηα ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ έθδνζε εθζέζεσο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ηεο ρξήζεο 2013 αλέξρνληαη ζε € 3.700,00 θαη € 2.800,00 αληίζηνηρα. 

5.11 ΜΕΣΑΓΕΝΕΣΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλφηα ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.  
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5.12 ΠΡΩΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Φ.Α. 

Οη αθφινπζνη πίλαθεο παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά ηελ επίδξαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εγγξαθψλ 

πξνζαξκνγήο: 1) επί ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηεο 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ 2012 (εκεξνκελία κεηάβαζεο), 2) επί ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2012 θαη 3) επί ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεσο 2012, ε νπνία 

απνηειεί ηελ ηειεπηαία ρξήζε πνπ παξνπζηάζηεθε κε ηα πξνεγνχκελα πξφηππα. 
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5.12.1 υμφωνύα τησ Καθαρόσ Θϋςησ κατϊ την 1η Ιανουαρύου 2012 (ημερομηνύα μετϊβαςησ) 

5.12.1.1 Ιςολογιςμόσ 1ησ Ιανουαρίου 2012 (ημερομηνία μετάβαςησ) 

(Πνζά ζε €) εκ. 

Τπόινηπα 

βάζεη Κ.Ν. 

2190/1920 

 

Δπίδξαζε 

κεηάβαζεο 

ζηα Γ.Π.Υ.Α. 
 

Τπόινηπα 

βάζεη 

Γ.Π.Υ.Α. 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    
   

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (1) 2.902.324,20  1.063.392,95 
 

3.965.717,15 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (2) 0,51  1.269,91 
 

1.270,42 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία  272.010,27  0,00 
 

272.010,27 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  1.120,00  0,00 
 

1.120,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (3) 0,00  132.111,04 
 

132.111,04 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  3.175.454,98  1.196.773,90 
 

4.372.228,88 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο (4) 617.381,19  -287.000,00 
 

330.381,19 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (5) 106.373,07  9.898,27 
 

116.271,34 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  1.115.023,81  0,00 
 

1.115.023,81 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  1.838.778,07  -277.101,73 
 

1.561.676,34 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  5.014.233,05  919.672,17 
 

5.933.905,22 

 
   

   
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

   
Ίδηα Κεθάιαηα    

   
Μεηνρηθφ Κεθάιαην  681.408,66  0,00 

 
681.408,66 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  100.233,40  0,00  100.233,40 

Λνηπά απνζεκαηηθά (6) 2.589.418,36  -2.589.418,36 
 

0,00 

Κέξδε εηο λένλ (7) 1.066.894,04  42.250,67 
 

1.109.144,71 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  4.437.954,46  -2.547.167,69 
 

1.890.786,77 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο (8) 0,00  45.922,13 
 

45.922,13 

Τπνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (9) 56.491,24  7.875,47 
 

64.366,71 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ απφ επηρνξεγήζεηο (10) 0,00  3.217.175,78 
 

3.217.175,78 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (11) 0,00  212.932,61 
 

212.932,61 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  56.491,24  3.483.905,99 
 

3.540.397,23 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί  139.900,72  0,00 
 

139.900,72 

Φφξνη εηζνδήκαηνο  9.898,27  0,00 
 

9.898,27 

Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (12) 6.999,93  9.898,27 
 

16.898,20 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (13) 362.988,43  -26.964,40 
 

336.024,03 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  519.787,35  -17.066,13 
 

502.721,22 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  576.278,59  3.466.839,86 
 

4.043.118,45 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  5.014.233,05  919.672,17 
 

5.933.905,22 
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5.12.1.2 Σημειώςεισ επί τησ ςυμφωνίασ τησ Καθαρήσ Θέςησ κατά την 1η Ιανουαρίου 2012 

(1) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο € 1.063.392,70 

β) Μεηαθνξά απφ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία € 0,25 

  € 1.063.392,95 

(2) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο € 1.270,35 

β) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,19 

γ) Μεηαθνξά ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο € - 0,25 

  € 1.269,91 

(3) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

(4) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο – επηζθαιείο απαηηήζεηο 

(5) Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. (βιέπε θαη Νν 12) 

(6) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ ζε έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 

(7) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ € 1.063.392,70 

β) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ € 1.270,35 

γ) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,19 

δ) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ € - 80.821,57 

ε) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο – επηζθαιείο απαηηήζεηο € - 287.000,00 

ζη) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € - 21.000,00 

δ) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο € - 24.922,13 

ε) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ € - 7.875,47 

ζ) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ € - 627.757,42 

η) Αληηινγηζκφο δηαλνκήο κεξίζκαηνο έσο ηελ έγθξηζε απφ ηελ Σ.Γ.. € 26.964,40 

  € 42.250,67 

(8) α) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € 21.000,00 

β) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο € 24.922,13 

  € 45.922,13 

(9) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

(10) α) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ απφ ινηπά απνζεκαηηθά € 2.589.418,36 

β) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ € 627.757,42 

  € 3.217.175,78 

(11) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

(12) Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ γηα ζθνπνχο παξνπζίαζεο βάζεη ησλ Γ.Π.Υ.Α. (βιέπε θαη Νν 5) 

(13) Αληηινγηζκφο δηαλνκήο κεξίζκαηνο έσο ηελ έγθξηζε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
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5.12.2 υμφωνύα τησ Καθαρόσ Θϋςησ κατϊ την 31η Δεκεμβρύου 2012 

5.12.2.1 Ιςολογιςμόσ 31ησ Δεκεμβρίου 2012 

(Πνζά ζε €) εκ. 

Τπόινηπα 

βάζεη Κ.Ν. 

2190/1920 

 

Δπίδξαζε 

κεηάβαζεο 

ζηα Γ.Π.Υ.Α. 
 

Τπόινηπα 

βάζεη 

Γ.Π.Υ.Α. 

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ    
   

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δλζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο (1) 2.740.560,74  1.401.331,08 
 

4.141.891,82 

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (2) 0,62  3.287,70 
 

3.288,32 

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εχινγε αμία  84.597,51  0,00 
 

84.597,51 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο  1.120,00  0,00 
 

1.120,00 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (3) 0,00  186.403,03 
 

186.403,03 

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  2.826.278,87  1.591.021,81 
 

4.417.300,68 

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία    
   

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο  368.313,33  0,00 
 

368.313,33 

Λνηπά θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  79.079,31  0,00 
 

79.079,31 

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα  832.751,20  0,00 
 

832.751,20 

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ  1.280.143,84  0,00 
 

1.280.143,84 

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ  4.106.422,71  1.591.021,81 
 

5.697.444,52 

 
   

   
ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ    

   
Ίδηα Κεθάιαηα    

   
Μεηνρηθφ Κεθάιαην  681.408,66  0,00 

 
681.408,66 

Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  100.233,40  0,00  100.233,40 

Λνηπά απνζεκαηηθά (4) 2.182.762,10  -2.192.513,56 
 

-9.751,46 

Κέξδε εηο λένλ (5) 582.830,12  366.834,52 
 

949.664,64 

ύλνιν Ιδίσλ Κεθαιαίσλ  3.547.234,28  -1.825.679,04 
 

1.721.555,24 

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Μαθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο (6) 0,00  47.647,96 
 

47.647,96 

Τπνρξεψζεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ (7) 56.491,24  7.363,51 
 

63.854,75 

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ απφ επηρνξεγήζεηο (8) 0,00  3.080.765,58 
 

3.080.765,58 

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο (9) 0,00  280.923,80 
 

280.923,80 

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  56.491,24  3.416.700,85 
 

3.473.192,09 

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο    
   

Δκπνξηθνί θαη άιινη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί  122.350,57  0,00 
 

122.350,57 

Φφξνη εηζνδήκαηνο  67.119,10  0,00 
 

67.119,10 

Λνηπέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο  14.731,53  0,00 
 

14.731,53 

Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  298.495,99  0,00 
 

298.495,99 

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ  502.697,19  0,00 
 

502.697,19 

ύλνιν ππνρξεώζεσλ  559.188,43  3.416.700,85 
 

3.975.889,28 

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ  4.106.422,71  1.591.021,81 
 

5.697.444,52 
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5.12.2.2 Σημειώςεισ επί τησ ςυμφωνίασ τησ Καθαρήσ Θέςησ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 

(1) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο € 1.401.330,81 

β) Μεηαθνξά απφ άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία € 0,26 

γ) Πξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ € 0,01 

  € 1.401.331,08 

(2) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ βάζεη ηεο σθέιηκεο δσήο € 3.288,22 

β) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,26 

γ) Μεηαθνξά ζε ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο € - 0,26 

  € 3.287,70 

(3) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

(4) α) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ ζε έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ € -2.182.762,10 

β) Αλαινγηζηηθά θέξδε/(δεκίεο) παξνρψλ πξνζσπηθνχ κε αλαθαηαηάμηκα € -9.751,46 

  € - 2.192.513,56 

(5) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ € 1.401.330,81 

β) Πξνζαξκνγή αμίαο παγίσλ € 0,01 

γ) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ € 3.288,22 

δ) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,26 

ε) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ € - 94.520,77 

ζη) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € - 21.000,00 

δ) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο € - 26.647,96 

ε) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ € -7.363,51 

ζ) Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ € 9.751,46 

η) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ € - 898.003,48 

  € 366.834,52 

(6) α) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα δηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ € 21.000,00 

β) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο € 26.647,96 

  € 47.647,96 

(7) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ 

(8) α) Μεηαθνξά επηρνξεγήζεσλ απφ ινηπά απνζεκαηηθά € 2.182.762,10 

β) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ € 898.003,48 

  € 3.080.765,58 

(9) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 
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5.12.3 υμφωνύα των αποτελεςμϊτων τησ χρόςεωσ 2012 

5.12.3.1 Αποτελέςματα χρήςεωσ 2012 

(Πνζά ζε €) εκ. 

Τπόινηπα 

βάζεη Κ.Ν. 

2190/1920 

 

Δπίδξαζε 

κεηάβαζεο 

ζηα 

Γ.Π.Υ.Α. 

 

Τπόινηπα 

βάζεη 

Γ.Π.Υ.Α. 

Έζνδα  1.734.660,55  0,00 
 

1.734.660,55 

Κφζηνο πσιήζεσλ (1) -1.580.218,92  230.450,97 
 

-1.349.767,95 

Μηθηφ θέξδνο  154.441,63  230.450,97 
 

384.892,60 

Έζνδα πξνβιέςεσλ  31.665,99  0,00  31.665,99 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα  63.011,52  0,00  63.011,52 

Άιια έζνδα (2) 727.442,03  -270.246,06  457.195,97 

Έμνδα δηνίθεζεο (3) -732.116,86  122.206,23 
 

-609.910,63 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα  -1.101,60  0,00 
 

-1.101,60 

Έμνδα πξνβιέςεσλ (4) -564.660,90  285.274,17  -279.386,73 

Εεκία απνκείσζεο νκνιφγσλ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ  -38.010,27  0,00  -38.010,27 

Άιια έμνδα  -42.911,08  0,00 
 

-42.911,08 

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξσλ  -402.239,54  367.685,31 
 

-34.554,23 

Σξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο  -81.824,38  0,00 
 

-81.824,38 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (5) 0,00  -16.137,06 
 

-16.137,06 

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξσλ  -484.063,92  351.548,25 
 

-132.515,67 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα):       

Αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) παξνρψλ πξνζσπηθνχ κε 
αλαθαηαηάμηκα 

(6) 0,00 
 

-12.189,32 
 

-12.189,32 

Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο (6) 0,00 
 

2.437,86 
 

2.437,86 

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα / (έμνδα) θαζαξά από θόξνπο   0,00 
 

-9.751,46 
 

-9.751,46 

Λνηπό ζπλνιηθό εηζόδεκα γηα ηε ρξήζε  -484.063,92 
 

341.796,79 
 

-142.267,13 
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5.12.3.2 Σημειώςεισ επί τησ ςυμφωνίασ των αποτελεςμάτων τησ χρήςεωσ 2012 

(1) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ € 327.370,08 

β) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ € 1.100,56 

γ) Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ απφ έμνδα δηνίθεζεο ζε θφζηνο πσιεζέλησλ € - 104.946,91 

δ) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ € 6.927,28 

ε) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,04 

  € 230.450,97 

(2) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ επηρνξεγήζεσλ 

(3) α) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ ελζψκαησλ παγίσλ € 10.568,04 

β) Πξνζαξκνγή απνζβέζεσλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ € 917,31 

γ) Αλαθαηάηαμε θνλδπιίνπ απφ έμνδα δηνίθεζεο ζε θφζηνο πσιεζέλησλ € 104.946,91 

δ) Πξνζαξκνγή πξφβιεςεο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ € 5.774,00 

ε) Γηαγξαθή εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο € - 0,03 

  € 122.206,23 

(4) α) Πξνζαξκνγή πξνβιέςεσλ γηα επίδηθεο – επηζθαιείο απαηηήζεηο € 287.000,00 

β) ρεκαηηζκφο πξφβιεςεο γηα επίδηθεο ππνζέζεηο € - 1.725,83 

  € 285.274,17 

(5) Αλαγλψξηζε αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 

(6) Σν θνλδχιη αθνξά εμ νινθιήξνπ ηα αλαινγηζηηθά θέξδε / (δεκίεο) πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

αιιαγή ησλ παξαδνρψλ ζηελ αλαινγηζηηθή κειέηε γηα ηελ απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πιένλ / 

(κείνλ) ηνπ αλαινγνχληνο αλαβαιιφκελνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. (Βιέπε § 5.6.19 «Λνηπά 

απνζεκαηηθά». 

 

Ραθήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 

 Ο Πξφεδξνο & Γ/λσλ χκβνπινο Ζ Αληηπξφεδξνο Ο Οηθνλνκηθφο χκβνπινο 

 

 

 Οξθφπνπινο Γεψξγηνο Υαηδεπαξάζρνπ Αηθαηεξίλε Γθέξινβαο Κσλζηαληίλνο 

 Α.Γ.Σ.: Μ051031/80 Α.Γ.Σ.: ΑΗ644224/10 Αξ. Αδ. ΟΔΔ 18079 Α΄ ΣΑΞΖ 
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6 ΣΟΙΦΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 ΕΩ 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2013 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ :

Γηεύζπλζε Eδξαο : ύλζεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ:                                     

Αξηζκόο Γ.Δ.ΜΖ. 1. Γεώξγηνο Οξθόπνπινο Πξόεδξνο Γ.. & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Αξκόδηα Αξρή: 2. Αηθαηεξίλε Υαηδεπαξάζρνπ Αληηπξόεδξνο

Ζκεξνκελία έγθξηζεο ηωλ Οηθνλ. Καηαζηάζεωλ από ην Γ.. 3. θηπίσλ - ηπιηαλόο Απνζηνιάθεο Με εθηειεζηηθό κέινο

Οξθωηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο: 4. Αζαλάζηνο Ληάγθνο Με εθηειεζηηθό κέινο

Διεθηηθή Δηαηξεία: 5. Βεζζαξίσλ Παληειίδεο Με εθηειεζηηθό κέινο

Σύπνο Δθζεζεο Διέγρνπ : 6. Βάηα Λάκπξνπ Με εθηειεζηηθό κέινο

Γηεύζπλζε δηαδηθηύνπ Δηαηξείαο: 7. Αιέμαλδξνο Βαιαβάλεο Με εθηειεζηηθό κέινο

31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ίδηα Κεθάιαηα έλαξμεο ρξήζεο (01/01/2013 θαη 01/01/2012 αληίζηνηρα) 1.721.555,24 1.890.786,77

Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο 4.121.429,09 4.141.891,82 Κέξδε  ρξήζεσο κεηά από θόξνπο 257.748,82 -132.515,67

Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 31.876,44 3.288,32 Πιεξσκή κεξηζκάησλ 0,00 -26.964,40

Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία 77.777,81 84.597,51 Καζαξό εηζόδεκα θαηαρσξεκέλν απ’ επζείαο ζηα Ίδηα Κεθάιαηα 2.399,74 -9.751,46

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο απαηηήζεηο 1.120,00 1.120,00
Ίδηα Κεθάιαηα ιήμεο ρξήζεο (31/12/2013 θαη 31/12/2012 

αληίζηνηρα)
1.981.703,80 1.721.555,24

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 259.576,96 186.403,03

ύλνιν κε θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (α) 4.491.780,30 4.417.300,68

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 327.970,12 368.313,33

Λνηπά θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 103.129,66 79.079,31

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα 1.277.680,04 832.751,20 01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012

ύλνιν θπθινθνξνύληωλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ (β) 1.708.779,82 1.280.143,84 Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

ΤΝΟΛΟ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΩΝ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 6.200.560,12 5.697.444,52 Κέξδε πξν θόξσλ 441.110,85 -34.554,23

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Μεηνρηθό θεθάιαην 681.408,66 681.408,66 Απνζβέζεηο 265.490,97 233.050,93

Απνζεκαηηθά 109.202,78 90.481,94 Πξνβιέςεηο  97.234,13 85.616,97

Κέξδε εηο λένλ 1.191.092,36 949.664,64 Απόζβεζε επηρνξεγήζεσλ -142.536,74 -136.410,20

ύλνιν Ηδίωλ Κεθαιαίωλ (α) 1.981.703,80 1.721.555,24 Απνηίκεζε ραξηνθπιαθίνπ -15.680,30 187.412,76

Πξνβιέςεηο 111.651,22 111.502,71 Υξεσζηηθνί ηόθνη 813,73 1.101,60

Έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ από επηρνξεγήζεηο 2.971.727,95 3.080.765,58 Πηζησηηθνί ηόθνη -44.987,33 -63.011,52

Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο 358.400,80 280.923,80 Κέξδε από ηελ πώιεζε παγίσλ -3.414,62 0,00

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 777.076,35 502.697,19 598.030,69 273.206,31

ύλνιν ππνρξεώζεωλ (β) 4.218.856,32 3.975.889,28 Μεηαβνιή απαηηήζεσλ -78.538,20 -128.998,52

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (α)+(β) 6.200.560,12 5.697.444,52 Μεηαβνιή ππνρξεώζεσλ 95.465,38 -40.284,15

Μείνλ:

Καηαβεβιεκέλνη θόξνη εηζνδήκαηνο 0,00 -9.898,27

Καζαξέο ξνέο από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο 614.957,87 94.025,37

01/01-31/12/2013 01/01-31/12/2012 Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Έζνδα 1.800.507,55 1.734.660,55 Αγνξά  ελζσκάησλ παγίσλ θαη άϋισλ ζηνηρείσλ -273.616,37 -411.243,50

Κόζηνο πσιήζεσλ -1.228.147,68 -1.349.767,95 Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο  ελζσκάησλ παγίσλ ζηνηρείσλ 3.414,63 0,00

Μηθηό θέξδνο 572.359,87 384.892,60 Δηζπξάμεηο από ξεπζηνπνίεζε ρξενγξάθσλ 22.500,00 0,00

Άιια έζνδα 503.359,31 551.873,48 Σόθνη εηζπξαρζέληεο 44.987,33 63.011,52

Άιια έμνδα -634.608,33 -971.320,31 Καζαξέο ξνέο από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο -202.714,41 -348.231,98

Κέξδε / (δεκίεο) πξν θόξωλ 441.110,85 -34.554,23 Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο

Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο) -183.362,03 -97.961,44 Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 33.499,11 0,00

Κέξδε / (δεκίεο) κεηά θόξωλ 257.748,82 -132.515,67 Υξεσζηηθνί ηόθνη πιεξσζέληεο -813,73 -1.101,60

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 2.399,74 -9.751,46 Μεξίζκαηα πιεξσζέληα 0,00 -26.964,40

260.148,56 -142.267,13 Καζαξέο ξνέο από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 32.685,38 -28.066,00

Κέξδε κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή 260.148,56 0,00 Καζαξή κεηαβνιή ζηα ηακηαθά δηαζέζηκα ηεο πεξηόδνπ 444.928,84 -282.272,61

Πξνηεηλόκελν κέξηζκα αλά κεηνρή 108.535,33 0,00 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα έλαξμεο πεξηόδνπ 832.751,20 1.115.023,81
Κέξδε / (δεκηέο) πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζπλνιηθώλ απνζβέζεσλ 504.211,18 187.589,34 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 1.277.680,04 832.751,20

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(Πνζά ζε επξώ) 2013

πλαιιαγέο θαη ακνηβέο δηεπζπληθώλ ζηειερώλ θαη κειώλ ηεο 

δηνίθεζεο
13.780,80

Σα πνζά ησλ πσιήζεσλ θαη αγνξώλ ζσξεπηηθά από ηελ έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο,θαζώο επίζεο θαη ηα ππόινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζηε ιήμε ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο,πνπ έρνπλ πξνθύςεη

από ζπλαιιαγέο ηεο κε ηα ζπλδεόκελα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ΓΛΠ 24 πξνο απηήλ κέξε, έρνπλ σο εμήο :

2012

26.585,00

Σν Μεηνρηθό Κεθάιαην ηνπ Οξγαληζκνύ απνηειείηαη από κία νλνκαζηηθή κεηνρή νλνκαζηηθήο αμίαο € 681.408,66. 

Ραθήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα γεγνλόηα ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013 πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο.

Σα παξαθάησ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηνρεύνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο "ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΡΑΦΗΝΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ".

πληζηνύκε επνκέλσο ζηνλ αλαγλώζηε, πξηλ πξνβεί ζε νπνηνπδήπνηε είδνπο επελδπηηθή επηινγή ή άιιε ζπλαιιαγή κε ηελ εηαηξεία, λα αλαηξέμεη ζηε δηεύζπλζε δηαδηθηύνπ ηεο εηαηξείαο,

όπνπ αλαξηώληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε έθζεζε ειέγρνπ ηνπ νξθσηνύ ειεγθηή ινγηζηή.      

Αθηή Α.Γ. Παπαλδξένπ, Ληκάλη Ραθήλαο 190 09

004467701000

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο

11/2/2015

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

www.rafinaport.gr

ΣΟΗΥΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013 είλαη νη πξώηεο πνπ ζπληάρζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Α. (εκεξνκελία κεηάβαζεο 01/01/2012).

Η Δηαηξεία δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηε ρξήζε 2010 (ζεκείσζε 5.6.10 θαη 5.8.2)

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

(πνζά ζε επξώ)

Πξόδξνκνο . Γεσξγηάδεο

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππό δηαηηεζία ππνζέζεηο, θαζώο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθώλ ή δηαηηεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο, πιελ απηώλ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ

ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο πξνβιέςεηο.

Γελ ζεκεηώζεθε κεηαβνιή ζηηο ινγηζηηθέο κεζόδνπο ή ηηο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο.

Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δηαηξείαο ηόζν ηελ 31/12/2013 όζν θαη ηελ 31/12/2012 ήηαλ 10 ππάιιεινη.

Η Δηαηξεία δελ θαηέρεη ίδηεο κεηνρέο.

Γελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε επί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΡΑΦΖΝΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Ο.Λ.Ρ. Α.Δ.

ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2013 ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ 31ε ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013

(Γεκνζηεπόκελα βάζεη ηνπ λ.2190/1920, άξζξν 135 γηα επηρεηξήζεηο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ελνπνηεκέλεο θαη κε, θαηά ηα Γ.Π.Υ.Α.)

ΩΡΙΩΝ Α.Δ. ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ ΛΟΓΙΣΔ

Με ζύκθσλε γλώκε 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. & ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΓΔΩΡΓΗΟ ΟΡΚΟΠΟΤΛΟ
Α.Γ.Σ.: Μ051031/80

Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΥΑΣΕΖΠΑΡΑΥΟΤ
Α.Γ.Σ.: ΑΗ644224/10

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΓΚΔΡΛΟΒΑ
Αξ. Αδ. ΟΔΔ 18079 Ά  ΣΑΞΖ


