
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση της έδρας :
Αριθμός μητρώου ανωνύμων εταιρειών: ΑΡ ΜΑΕ  4901/70/Β/01/70
Αρμόδια Νομαρχία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (από τις οποίες 
αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 24.04.2008
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Ελεγκτική εταιρία
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας

Ποσά εκφρασμένα σε  € 31.12.2007 31.12.2006
Ενεργητικό
Πάγια στοιχεία ενεργητικού 144.876.743 148.090.048
Αποθέματα 84.710 89.993
Απαιτήσεις από πελάτες 2.277.253 2.252.648
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 2.558.049 2.631.381
Σύνολο ενεργητικού 149.796.755 153.064.070
Παθητικό
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 46.295.297 49.291.254
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0 0
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 634.755 722.356
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 46.930.052 50.013.610
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.533.515 1.533.515
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 101.333.188 101.516.945
Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας (β) 102.866.703 103.050.460
Σύνολο παθητικού (α) + (β) 149.796.755 153.064.070

Ποσά εκφρασμένα σε  € 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006
Κύκλος εργασιών 8.448.820 5.889.306
Μικτά κέρδη 2.082.156 -337.234
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων 4.001.156 3.095.708
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων -308.544 -1.158.361
Κέρδη προ φόρων -236.092 -1.116.301
Μείον φόροι -52.335 -324.592
Κέρδη μετά από φόρους -183.757 -791.709
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας -183.757 -791.709
Κέρδη (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε  € ) -183.757 -791.709
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε  € ) - -

Ποσά εκφρασμένα σε  € 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 103.050.460 103.842.169
Κέρδη της χρήσεως, μετά από φόρους -183.757 -791.709

102.866.703 103.050.460
Διανεμηθέντα μερίσματα - -
Διαφορές αναπροσαρμογής - -
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.07 και 31.12.06 αντίστοιχα) 102.866.703 103.050.460

Ποσά εκφρασμένα σε  € 01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006
Κέρδη (ζημίες) προ φόρων -236.092 -1.116.301
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 4.309.700 4.254.068
Προβλέψεις 88.789 -27.030
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -3.027.561 -1.130.946
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -73.103 -42.266
Μείωση /( αύξηση) λοιπές μακροπροθέσμων απαιτήσεων 1.106 0
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Παραλιακή Λεωφόρος Νεάρχου Λιμάνι Ηρακλείου 

Νομαρχία Ηρακλείου
 Εμμανουήλ Νταμπάκης , Γιώργος Μηλάκης, Νικόλαος 
Αντωνακάκης, Σοφοκλής Γαλανάκης, Ιωάννης Γαλανάκης,  
Ιωάννης Πουλιανάκης, Γρηγόριος Μακαρώνας, Γεώργιος 
Δρακάκης Στυλιανός Περπινάκης

Σταύρος Κ. Σαλούστρος 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.
Με Έμφαση

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΣΥΝΟΠΤΙΚΆ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ από  

από   01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
                            (δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190,άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες                        

οικονομικές καταστάσεις ,ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των 
αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς 
και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά πρέπει να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτίου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω 
στοιχεία.



Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 5.283 193.846
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 197.540 -431.475
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -51.154 -73.551
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 653 206
Καταβλημένοι φόροι -41.298 -63.963
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.173.862 1.562.588

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.097.501 -779.451
Καταβολές για αγορά επενδύσεων -2.276 0
Τόκοι εισπραχθέντες 73.104 42.266
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.026.673 -737.185

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -653 -206
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -653 -206
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) 
+ (β) + (γ) 146.536 825.196
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 2.052.895 1.227.698
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 2.199.431 2.052.895

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες :
1.  Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τον χρόνο ίδρυσης της
2.  Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας.

    που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας
4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την  31.12.07 ανέρχεται σε  62 άτομα ενώ την 31.12.06 ανερχόταν σε 64 άτομα

01.01-31.12.2007 01.01-31.12.2006
0 0
0 0
0 0
0 0

56.220 87.895
0 0
0 0

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ                               Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Δ/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ  Ν 959464                                                             Α.Δ.Τ    Χ  355600                                                    

Αθήνα 24 Απριλίου  2008

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΑΝΘΗ

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης
Απαιτήσεις από  διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης
Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη  και μέλη  της διοίκησης
Οι επενδύσεις παγίων στοιχείων χρήσης 2007  ανήλθαν σε  1.097.501 €

Α.Μ.Λ 0023497

5. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2006.
6. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2007 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων της  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του 
ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:  

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

3.  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων  




