ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΌ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)

Σηµ.

01/01-31/12/2005

01/01-31/12/2004

Έσοδα από πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες
Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσµατα

22
23

139.978.021,68
(115.368.671,70)
24.609.349,98

147.994.873,21
(120.451.125,41)
27.543.747,80

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου προ Φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου

23
24
24

(15.375.189,53)
9.167.365,21
(1.091.754,35)
17.309.771,31
(227.047,05)
17.082.724,26
(5.762.625,93)
11.320.098,33

(15.131.799,73)
8.660.915,94
(365.024,00)
20.707.840,01
196.815,76
20.904.655,77
(10.888.712,94)
10.015.942,83

0,45

0,40

0,15

0,20

Βασικά Κέρδη Ανά Μετοχή
Προτεινόµενο µέρισµα Ανά Μετοχή

25
8

28
20
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.∆.Τ Ξ. 414691

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. Ξ. 625099

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε. 0005249

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω ενδιάµεσης κατάστασης αποτελεσµάτων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)
Σηµ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
5
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
6
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
7
Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
8
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα
9
Απαιτήσεις από πελάτες
10
Λοιπές απαιτήσεις
11
Χρηµατικά διαθέσιµα
12
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Κέρδη εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις παγίων
Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους
Προβλέψεις για εκκρεµοδικίες
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πειραιάς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.∆.Τ Ξ. 414691

31η ∆εκεµβρίου
2005

31η ∆εκεµβρίου
2004

185.882.580,38
338.344,16
189.972,71
8.620.781,80
195.031.679,05

180.224.803,65
178.768,39
198.275,71
9.752.990,31
190.354.838,06

4.898.296,92
12.892.247,27
7.630.032,75
12.374.956,25
37.795.533,19
232.827.212,24

4.723.691,68
11.729.974,64
11.024.830,18
13.786.627,43
41.265.123,93
231.619.961,99

13
14

50.000.000,00
73.637.330,85
28.388.463,67
152.025.794,52

50.000.000,00
72.887.150,79
22.818.545,40
145.705.696,19

15
17
16
18
19

10.554.826,48
6.657.734,00
19.320.960,58
9.340.417,00
11.696.551,73
57.570.489,79

11.119.331,33
6.250.321,00
19.320.960,58
14.620.689,66
51.311.302,57

3.974.814,18
2.924.137,93
2.207.681,00
14.124.294,82
23.230.927,93
232.827.212,24

16.204.845,33
2.924.137,93
15.473.979,97
34.602.963,23
231.619.961,99

19
18
21
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Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. Ξ. 625099

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε. 0005249

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του ώς άνω ενδιάµεσου Ισολογισµού

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)
Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Προβλέψεις
Καθαρές αποσβέσεις ενσωµάτων και ασωµάτων ακινητοποιήσεων
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

Χρεωστικοί τόκοι
(Αύξηση) Μείωση
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Αποθέµατα
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αύξηση (Μείωση)
Προµηθευτές
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
Ταµειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων
Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Ανάληψη βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από
χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Ανάληψη µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις
Τόκοι πληρωθέντες
Ταµειακές ροές από (για) χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Ταµειακές Εισροές (Εκροές)
Πλέον: Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης Περιόδου
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Τέλους Περιόδου

Πειραιάς

01/01-31/12/2005

01/01-31/12/2004

17.082.724,26
407.413,00
8.532.591,06
1.442.120,29
810.935,61
28.275.784,22
(1.162.272,63)
3.394.797,43
(174.605,24)
8.303,00

20.904.655,77
148.996,00
7.624.526,68
515.634,75
29.193.813,20
(5.381.551,92)
7.558.146,02
193.473,27
(74.434,32)

(12.230.031,15)
(13.904.240,50)
4.207.735,13

12.100.886,14
(26.854.524,51)
16.735.807,88

(16.356.568,70)
(16.356.568,70)

(42.074.459,49)
(42.074.459,49)

3.909.583,00
(1.701.902,00)
9.340.417,00
(810.935,61)
10.737.162,39
(1.411.671,18)
13.786.627,43
12.374.956,25

(515.634,75)
(515.634,75)
(25.854.286,36)
39.640.913,69
13.786.627,33
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Α.∆.Τ Ξ. 414691

-

Α.∆.T. Ξ. 625099

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε. 0005249

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω ενδιάµεσης κατάστασης ταµειακών ροών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΜΕΧΡΙ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(ποσά σε Ευρώ)

1 Ιανουαρίου 2004
Αποτέλεσµα Περιόδου
Μερίσµατα Πληρωτέα
31 ∆εκεµβρίου 2004

1 Ιανουαρίου 2005
Αποτέλεσµα Περιόδου

Τακτικό
αποθεµατικό
3.172.091,68

-

3.172.091,68

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβληµένο
50.000.000,00

Τακτικό
αποθεµατικό
3.172.091,68

-

Λοιπά
αποθεµατικά
69.715.059,11

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.∆.Τ Ξ. 414691

72.887.150,79

Αποθεµατικά
Λοιπά
αποθεµατικά
69.715.059,11

3.922.271,74

Πειραιάς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

-

69.715.059,11

750.180,06

50.000.000,00

Σύνολο
Αποθεµατικών
72.887.150,79

-

50.000.000,00

Τακτικό Αποθεµατικό

Μερίσµατα Πληρωτέα
31 ∆εκεµβρίου 2005

Αποθεµατικά

Μετοχικό
Κεφάλαιο
Καταβεβληµένο
50.000.000,00

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. Ξ. 625099

Σύνολο
Αποθεµατικών
72.887.150,79

-

-

69.715.059,11

73.637.330,85

Αποτελέσµατα
εις νέο
19.202.602,57
10.015.942,83
-6.400.000,00
22.818.545,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
142.089.753,36
10.015.942,83
-6.400.000,00
145.705.696,19

22.818.545,40

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΘΕΣΗΣ
145.705.696,19

11.320.098,33
-750.180,06
-5.000.000,00
28.388.463,67

11.320.098,33
0,00
-5.000.000,00
152.025.794,52

Αποτελέσµατα
εις νέο
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ.Α∆. Ο.Ε.Ε. 0005249

Οι συνηµµένες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ώς άνω ενδιάµεσης κατάστασης κίνησης των λογαριασµών της καθαρής θέσης

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ
ΤΑ
∆ΙΕΘΝΗ
ΠΡΟΤΥΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)
1.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφ’ εξής “ΟΛΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1930
ως Ν.Π.∆.∆. δυνάµει του Ν.4748/1930, ο οποίος αναµορφώθηκε µε τον Α.Ν. 1559/1950 που κυρώθηκε
µε τον Ν.1630/1951 και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε τον Ν.2688/1999.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων, ο
χειρισµός των φορτίων και οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης καθώς και η αποθήκευση αγαθών και η
διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων
του Λιµένος Πειραιώς, για την παροχή λιµενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος,
τηλεφωνικής σύνδεσης κτλ), για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης (ακτοπλοΐας και
κρουαζιερόπλοιων) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος.
Η Εταιρεία είναι εισηγµένη στην κύρια αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών.
Ο µέσος όρος του προσωπικού της Εταιρείας στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 ήταν 1686 εργαζόµενοι (1623
άτοµα την 31η ∆εκεµβρίου 2004).

2.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και διέπεται από τις αρχές
του Νόµου περί ανωνύµων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόµο 2688/1999, όπως
τροποποιήθηκε από τον νόµο 2881/2001.
Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι εκατό (100) έτη, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2688/1999. Η
περίοδος αυτή µπορεί να επεκταθεί µε ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
(Ποσά σε Ευρώ)
3.

ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α)

Βάση σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν
συνταχτεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα πάγια στοιχεία, τα οποία
αποτιµήθηκαν στο τεκµαρτό κόστος τους όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στην σηµείωση 3(β)(ι).
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), εφαρµόζοντας το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη
Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης» µε ηµεροµηνία
µετάβασης την 1η Ιανουαρίου 2004.

(β)

Πρώτη χρήση εφαρµογής των ∆.Π.Χ.Π.: Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία 1606/2002 και
βάσει του Νόµου 3229/04 (όπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3301/04) οι Ελληνικές εταιρείες που
είναι εισηγµένες σε οποιοδήποτε Χρηµατιστήριο Αξιών (εσωτερικού ή εξωτερικού) υποχρεούνται
να ετοιµάζουν τις θεσµικές οικονοµικές τους καταστάσεις για τις χρήσεις που ξεκινούν από την 1η
Ιανουαρίου 2005 και εντεύθεν, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Βάσει του ∆ΠΧΠ 1 και της
προαναφερθείσας Ελληνικής νοµοθεσίας, οι ανωτέρω εταιρείες είναι υποχρεωµένες να
παρουσιάσουν συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, τουλάχιστον για µία
χρήση.
Εποµένως, η πλειοψηφία των εταιρειών που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ όπως
αναφέρεται παραπάνω, θα έχουν ηµεροµηνία οικονοµικών καταστάσεων την 31 ∆εκεµβρίου 2005
και ηµεροµηνία µετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004.
Ο ΟΛΠ εφάρµοσε το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» στην προετοιµασία των
συνηµµένων οικονοµικών καταστάσεων. Βάσει των αντίστοιχων διατάξεων του ∆ΠΧΠ 1,
υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:
(ι)

Αποτίµησε το ιδιόκτητο γήπεδο, τα µηχανήµατα και τον λοιπό εξοπλισµό που αποκτήθηκαν
πριν την µετατροπή της ΟΛΠ σε ανώνυµη εταιρεία, στις 1.6.1999, στο τεκµαρτό κόστος
κτήσεως (deemed cost), όπως αυτό προέκυψε από την Εκτιµητική Επιτροπή του άρθρου 9
του Κ.Ν. 2190/1920. Η εν λόγω επιτροπή βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην εκτίµηση της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων που έγινε από την εταιρεία εκτιµητών American
Appraisal.

(ιι)

Αναγνώρισε το σύνολο των κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 (ηµεροµηνία µετάβασης)
σωρευµένων αναλογιστικών ζηµιών που προέκυψαν κατά την αναλογιστική εκτίµηση των
προβλέψεων για υποχρεώσεις προς το προσωπικό (αποζηµίωση αποχώρησης)

Οι υπόλοιπες προαιρετικές εξαιρέσεις της παραγράφου 13 και οι υποχρεωτικές εξαιρέσεις της
παραγράφου 26 του ∆ΠΧΠ 1, δεν είχαν εφαρµογή στις παρουσιαζόµενες οικονοµικές
καταστάσεις .
(γ) Επίδραση νεοεκδοθέντων λογιστικών Προτύπων (∆ΠΧΠ ή ∆ΛΠ) και ∆ιερµηνειών (ΜΕ∆): Στις
17 ∆εκεµβρίου 2003, εκδόθηκαν τα αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα:
Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα: Αναγνώριση και
Αποτίµηση». Τα πρότυπα αυτά µπορούν να εφαρµοστούν από τις περιόδους που ξεκινούν µετά την
1η Ιανουαρίου 2005, ενώ η προγενέστερη εφαρµογή του ∆ΛΠ 39 επιτρέπεται µόνο αν
εφαρµόζεται και το ∆ΛΠ 32.
Τη 18η ∆εκεµβρίου 2003 δηµοσιεύτηκαν αναθεωρήσεις που αφορούσαν τα:
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-

∆ΛΠ 1
∆ΛΠ 2
∆ΛΠ 8
∆ΛΠ 10
∆ΛΠ 16
∆ΛΠ 17
∆ΛΠ 21
∆ΛΠ 24
∆ΛΠ 27
∆ΛΠ 28
∆ΛΠ 31
∆ΛΠ 33
∆ΛΠ 40

«Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων»,
«Αποθέµατα»,
«Λογιστικές Αρχές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη»,
«Μεταγενέστερα Γεγονότα του Ισολογισµού»,
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις»,
«Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις»,
«Συνέπειες από την αλλαγή στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες»
«Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών»
"Ενοποιηµένες και Απλές Οικονοµικές Καταστάσεις",
"Επενδύσεις σε Συγγενείς",
«Επενδύσεις σε κοινοπραξίες»
"Μερίσµατα ανά µετοχή"
"Επενδύσεις σε Ακίνητα."

Η ηµεροµηνία εφαρµογής όλων των αναθεωρηµένων προτύπων είναι η 1η Ιανουαρίου 2005, ενώ
η προγενέστερη εφαρµογή ενθαρρύνεται. Τα αναθεωρηµένα πρότυπα επίσης αντικαθιστούν τις
κατωτέρω ∆ιερµηνείες οι οποίες αποσύρονται:
- ΜΕ∆ 1
«Συνέπεια – ∆ιαφορετικοί τύποι κοστολόγησης αποθεµάτων»,
- ΜΕ∆ 2
«Συνέπεια – Κεφαλαιοποίηση Κόστους ∆ανεισµού»,
- ΜΕ∆ 3
«Απαλοιφές των µη πραγµατοποιηθέντων κερδών και ζηµιών από
Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες»,
- ΜΕ∆ 5
«Κατηγοριοποίηση Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων – Προβλέψεις
Ενδεχόµενης Τακτοποίησης»,
- ΜΕ∆ 6
«Κόστος Τροποποίησης Υπάρχοντος Λογισµικού»,
- ΜΕ∆ 11
«Ξένο Συνάλλαγµα—Κεφαλαιοποίηση των Ζηµιών που προκύπτουν
από Σηµαντικές Νοµισµατικές Υποτιµήσεις»
- ΜΕ∆ 14
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις—Αντιστάθµιση για την Αποµείωση ή
Ζηµία των Στοιχείων»
- ΜΕ∆ 16
«Ίδια Κεφάλαια – Επαναγορά Ιδίων Μετοχικών Τίτλων (Ίδιες
Μετοχές»,
- ΜΕ∆ 17
«Ίδια Κεφάλαια - Κόστη Συναλλαγών Ιδίων Κεφαλαίων»,
- ΜΕ∆ 18
«Συνέπεια - Εναλλακτικές Μέθοδοι»,
- ΜΕ∆ 19
«Νόµισµα Παρουσίασης - Παρουσίαση και Αποτίµηση των
Οικονοµικών Καταστάσεων βάσει των ∆ΛΠ 21 και ∆ΛΠ 29»,
- ΜΕ∆ 20
«Λογιστική Καθαρής Θέσεως – Αναγνώριση Ζηµιών»,
- ΜΕ∆ 23
«Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις – Μεγάλες Επιθεωρήσεις ή Γενικές
Επισκευές»,
- ΜΕ∆ 24
«Κέρδη ανά µετοχή—Χρηµατοοικονοµικά Προϊόντα που Μπορούν να
Τακτοποιηθούν σε Μετοχές»,
- ΜΕ∆ 30
«Νόµισµα Παρουσίασης - Μετατροπή από Νόµισµα Αποτίµησης σε
Νόµισµα Παρουσίασης» και
- ΜΕ∆ 33
"Ενοποίηση και Μέθοδος Καθαρής Θέσεως - Πιθανά ∆ικαιώµατα
Ψήφου και Επιµερισµός of ∆ικαιωµάτων Ιδιοκτησίας».
Το ∆ΠΧΠ 2 «Πληρωµές Βασισµένες σε Μετοχές» (το οποίο αντικατέστησε επίσης συγκεκριµένες
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζοµένους») εκδόθηκε στις 19
Φεβρουαρίου 2004. Το ∆ΠΧΠ 2 ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1η
Ιανουαρίου 2005. Ενθαρρύνεται προγενέστερη εφαρµογή. Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν τα
∆ΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Εταιρειών» (το οποίο αντικατέστησε το ∆ΛΠ 22 «Συνενώσεις Εταιρειών»),
∆ΠΧΠ 4 «Ασφαλιστικά Συµβόλαια» και ∆ΠΧΠ 5 "Μακροπρόθεσµα στοιχεία ενεργητικού
διακρατηµένα προς πώληση και ∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις» (το οποίο αντικατέστησε το
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∆ΛΠ 35 «∆ιακοπτόµενες Εκµεταλλεύσεις»). Την 31η Μαρτίου 2004 εκδόθηκαν επίσης
αναθεωρήσεις των ∆ΛΠ 36 «Αποµείωση Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» και ∆ΛΠ 38
«Ασώµατες Ακινητοποιήσεις» και στις δύο περιπτώσεις σχετιζόµενα µε το ∆ΠΧΠ 3. Το ∆ΠΧΠ 3
εφαρµόζεται σε όλες τις συνενώσεις εταιρειών που διενεργήθηκαν από την 31η Μαρτίου 2004 και
µεταγενέστερα. Ειδικές µεταβατικές διατάξεις έχουν εφαρµογή στην προγενέστερα
αναγνωρισµένη υπεραξία, στην αρνητική υπεραξία, στις ασώµατες ακινητοποιήσεις και
επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Το ∆ΠΧΠ 5 πρέπει να
εφαρµόζεται σε περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2005 και µεταγενέστερα.
Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, εφόσον οι απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να εφαρµοστεί
το πρότυπο, λήφθηκαν τη στιγµή που οι σχετικές συνενώσεις εταιρειών αρχικά λογίστηκαν. Τα
αναθεωρηµένα ∆ΛΠ 36 και ∆ΛΠ 38 πρέπει να εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
κατά την ή µετά την 31η Μαρτίου 2004 (ή την ηµεροµηνία υιοθέτησης του ∆ΠΧΠ 3 για την
υπεραξία και τις ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση εταιρειών).
Με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονοµικών
καταστάσεων µε βάση τα ∆ΠΧΠ, µια εταιρεία θα πρέπει να χρησιµοποιήσει τα ∆ΠΧΠ που θα
είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων για όλες
τις περιόδους που παρουσιάζονται καθώς και στον ισολογισµό µετάβασης. Κατά συνέπεια, αφού η
ηµεροµηνία για τις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ΠΧΠ της Εταιρείας θα
είναι η 31η ∆εκεµβρίου 2005, όλα τα αναθεωρηµένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα που αναφέρθηκαν
παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη των επισυναπτόµενων οικονοµικών καταστάσεων.
(δ)

Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε τις
οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση 1/1 – 31/12/2005, στις 27/3/2006.

(ε)

Χρήση Εκτιµήσεων: Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί
όπως η διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων
και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως/περιόδου. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις.
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4.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ:
Οι λογιστικές αρχές που ακολουθεί η Εταιρεία για την σύνταξη των συνηµµένων οικονοµικών
καταστάσεων έχουν ως εξής:
(α)

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις: Τα κτίρια , τα τεχνικά έργα και οι λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις
αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις
αποµείωσής τους. Το ιδιόκτητο γήπεδο, τα µηχανήµατα και ο λοιπός εξοπλισµός τα οποία
αποκτήθηκαν πριν την µετατροπή της ΟΛΠ σε ανώνυµη εταιρεία, 1.6.1999, αποτιµήθηκαν στο
τεκµαρτό κόστος κτήσεως (deemed cost), όπως αυτό προέκυψε από την Εκτιµητική Επιτροπή του
άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ αυτά που αποκτήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αυτή αποτιµώνται
στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της
αξίας τους.
Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή
αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων
αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και
έτοιµο για µελλοντική χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της
περιόδου όπου πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων.
Πάγια τα οποία κατασκευάζονται από τον ΟΛΠ, καταχωρούνται στο κόστος ιδιοκατασκευής το
οποίο συµπεριλαµβάνει έξοδα αµοιβών υπεργολάβων, υλικά και έξοδα µισθοδοσίας τεχνικών
όσον αφορά τις κατασκευές (συµπεριλαµβανοµένων σχετικών εργοδοτικών εισφορών) όπως και
αναλογία γενικών διαχειριστικών εξόδων.
Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαµβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο
κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται µέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο
και να είναι διαθέσιµο για την προοριζόµενη παραγωγική του λειτουργία.

(β)

Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων λογίζονται µε την µέθοδο της σταθερής
απόσβεσης µε βάση τις ακόλουθες ωφέλιµες ζωές ανά κατηγορία παγίων:
Κατηγορίες Παγίων
Κτίρια-τεχνικά και λιµενικά έργα
Μηχανήµατα και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα
Πλωτά µεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός

Ωφέλιµη Ζωή
(έτη)
25-40
10-30
5-12
20-35
3-5

Για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος, ο ΟΛΠ υπολογίζει αποσβέσεις µε βάση το
Π.∆. 299/2003, ενώ για τις αποσβέσεις του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας που
χρησιµοποιείται άµεσα ή έµµεσα στην παροχή λιµενικών υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων προς
επιβάτες και φορτία κάθε είδους, στην ασφάλεια χρηστών και πλωτών ναυπηγηµάτων, τη
συντήρηση της λιµενικής υποδοµής, τη φορτοεκφόρτωση, µεταφορά και αποθήκευση πάσης
φύσης εµπορευµάτων εντός του Λιµένα Πειραιώς χρησιµοποιούνται οι συντελεστές του
Ν.2937/2001, άρθρο 34.
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(γ)

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων: Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 36, τα ακίνητα, οι
εγκαταστάσεις, οι εξοπλισµοί και τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται για
πιθανή αποµείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία του περιουσιακού
στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του,
καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι
το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως
(value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν
πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου
κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την
συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής του. Αν µία επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει το ανακτήσιµο ποσό
ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε
προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµιακές ροές στην οποία ανήκει
το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν υπάρχει
πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του παγίου εξοπλισµού της Εταιρείας και ως
εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των περιουσιακών της
στοιχείων.

(δ)

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιων: Οι επιχορηγήσεις λογίζονται ως έσοδα εποµένων χρήσεων
και αναγνωρίζονται στα έσοδα µε τον ίδιο συντελεστή απόσβεσης µε τον οποίο αποσβένονται τα
σχετικά πάγια που επιδοτήθηκαν. Τα έσοδα αυτά εµφανίζονται αφαιρετικά από τις αποσβέσεις
στα αποτελέσµατα χρήσης.

(ε)

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αφορούν κόστος αγοράς λογισµικού
καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου
αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του λογισµικού λογίζεται βάσει της
σταθερής µεθόδου και εντός περιόδου 3-4 ετών.

(στ) Κόστος ∆ανεισµού: Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει το βασικό λογιστικό χειρισµό που προβλέπεται
από το ∆ΛΠ 23, βάσει του οποίου, το κόστος δανεισµού (ανεξάρτητα από το αν αφορά δάνεια για
κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων) λογίζεται στα αποτελέσµατα της χρήσεως που
αφορά.
(ζ)

Χρηµατοοικονοµικά προϊόντα: Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
του ισολογισµού περιλαµβάνουν διαθέσιµα, απαιτήσεις, τραπεζικό δανεισµό και λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παραγώγων χρηµατοοικονοµικών
προϊόντων ούτε για αντιστάθµισµα κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. Τα
χρηµατοοικονοµικά προϊόντα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της
καθαρής θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχοµένου των σχετικών συµβάσεων από τις οποίες
απορρέουν. Τόκοι, µερίσµατα, κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από τα χρηµατοοικονοµικά
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έξοδα ή
έσοδα αντίστοιχα. Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα συµψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύµφωνα µε τον
νόµο, έχει νοµικά το δικαίωµα αυτό και προτίθεται να τα συµψηφίσει σε καθαρή βάση (µεταξύ
τους) ή να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συµψηφίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα.
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(ι) Εύλογη Αξία : Τα ποσά που εµφανίζονται στους συνηµµένους Ισολογισµούς για τα
διαθέσιµα, τις βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις,
προσεγγίζουν τις αντίστοιχες πραγµατικές τους αξίες λόγω του βραχυπρόθεσµου χαρακτήρα
τους. Η πραγµατική αξία του τραπεζικού µακροπρόθεσµου δανείου δεν διαφοροποιείται από
τη λογιστική τους αξία λόγω της χρήσης µεταβλητών επιτοκίων.
(ιι) Πιστωτικός κίνδυνος: Η Εταιρεία, δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου
έναντι των συµβαλλοµένων µερών.
(ιιι) Κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρείας
είναι σε Ευρώ και υπόκειται σε κυµαινόµενα επιτόκια. Η Εταιρεία δεν χρησιµοποιεί
παράγωγα σε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προκειµένου να µειώσει την έκθεση της στον
κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού. Η
διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι δεν υφίστανται σηµαντικοί κίνδυνοι από πιθανή
µεταβολή των επιτοκίων.
(η)

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Η Εταιρεία θεωρεί ως χρηµατικά διαθέσιµα (εκτός από το ταµείο) τις
προθεσµιακές καταθέσεις και τις άµεσα ρευστοποιήσιµες τοποθετήσεις που έχουν αρχική λήξη
εντός τριών µηνών.

(θ)

Απαιτήσεις: Οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις λογίζονται στην ονοµαστική τους αξία µειωµένης
κατά τις προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις µε συγκεκριµένη
ηµεροµηνία εξόφλησης, αποτιµήθηκαν στην παρούσα αξία τους εφαρµόζοντας την µέθοδο του
προεξοφλητικού επιτοκίου κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του ∆ΛΠ 39 και ∆ΛΠ 18.

(ι)

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα: Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µια
παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι
πιθανή µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και το ποσό της σχετικής
δέσµευσης µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε
χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην
περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό
επιτόκιο. Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά
οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές
καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.

(ια)

Φορολογία εισοδήµατος (Τρέχουσα και Αναβαλλόµενη): Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος
εισοδήµατος, υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος
αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών της Εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή.
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability
method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων.
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα
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υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί
να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες
χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να
ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που
έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
(ιβ)

Αναγνώριση Εσόδων: Τα έσοδα από όλες τις κατηγορίες πωλήσεων λογίζονται στη χρήση που
αφορούν, ενώ κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, λογίζονται τα δεδουλευµένα και µη
τιµολογηµένα έσοδα πάσης φύσεως υπηρεσιών. Τα έσοδα λογίζονται µόνον όταν πιθανολογείται
ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Τα
έσοδα από ενοίκια σε ακίνητα λογίζονται σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης,
βάση του µισθωτηρίου συµβολαίου. Οι τόκοι λογίζονται µε τη βάση των δεδουλευµένων εσόδων
(λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου).

(ιγ)

Αποθέµατα: Τα υλικά και τα ανταλλακτικά που σχετίζονται µε την συντήρηση του
µηχανολογικού εξοπλισµού της Εταιρείας, αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους
και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους και το κόστος τους προσδιορίζεται σύµφωνα µε την
µέθοδο του ετήσιου µέσου σταθµικού. Τα υλικά αυτά καταχωρούνται στα αποθέµατα κατά την
αγορά τους και κατά την ανάλωσή τους αναγνωρίζονται στα έξοδα .

(ιδ)

Μισθώσεις: : Οι µισθώσεις που µεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα
οφέλη που σχετίζονται µε το µισθωµένο πάγιο, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Τα
πάγια στοιχεία των µισθώσεων αυτών κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της µίσθωσης στην
εύλογη αξία του µισθωµένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαµηλότερη, στη παρούσα αξία των
ελάχιστων µισθωµάτων. Οι πληρωµές για χρηµατοδοτικές µισθώσεις επιµερίζονται µεταξύ των
χρηµατοοικονοµικών εξόδων και της µείωσης της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να
επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναποµείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απ’ευθείας στα αποτελέσµατα. Τα κεφαλαιοποιηθέντα
µισθωµένα πάγια αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των παγίων.
Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του
παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των λειτουργικών µισθωµάτων
αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά την
διάρκεια της µίσθωσης.

(ιε)

Παροχές σε Εργαζοµένους: Σύµφωνα µε τη ΣΣΕ των υπαλλήλων του ΟΛΠ (άρθρο 9 ΣΣΕ/2000
& άρθρο 5 ΣΣΕ/2004) η Εταιρεία καταβάλλει επίδοµα αποχώρησης στους υπαλλήλους της που
υπηρετούσαν ως µόνιµοι υπάλληλοι στο Ν.Π.∆.∆., ίσο µε τις τακτικές αποδοχές επτά µηνών.
Στους επί συµβάσει υπαλλήλους καταβάλλει είτε επίδοµα αποχώρησης σύµφωνα µε τις
προηγούµενες διατάξεις, είτε αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2112/20 όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήµερα ανάλογα µε την προϋπηρεσία καθενός. Στους εργάτες
καταβάλλει αποζηµίωση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.993/79. Όλα τα
προαναφερόµενα, είτε επίδοµα αποχώρησης, είτε αποζηµίωση έχουν ανώτατο όριο Ευρώ 15.000.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις για αποζηµίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη προεξοφληµένη
αξία των µελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, µε βάση την
αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης
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εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και
αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην Σηµείωση 17 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας
την αναλογιστική µέθοδο αποτίµησης των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit
Method). Τα καθαρά κόστη αποζηµιώσεων της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος
µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη παρούσα
αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της
υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και
όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται
σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν.
Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση
υπολειπόµενη διάρκεια - περίοδο παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και
συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε έτους εάν, κατά την
έναρξη της περιόδου υπερβαίνουν το 10% της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές.
Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται.
(ιστ) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Η υποχρέωση για παροχή κύριας και επικουρικής
σύνταξης καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον
ιδιωτικό τοµέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος του µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ
τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το
συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους
εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την
πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
Παράλληλα οι εργαζόµενοι της ΟΛΠ δικαιούνται, κατά τη συνταξιοδότηση τους, εφάπαξ ποσόν
από το Ταµείο Πρόνοιας και ασθένειας εργαζοµένων (Τ.Α.Π.Α.Ε.Λ.), σύµφωνα µε τις
καταστατικές διατάξεις του ταµείου και του Ν.2084/92. Για µεν τον κλάδο πρόνοιας υπαλλήλων,
το µέγιστο χορηγούµενο ποσό, καθορίζεται σήµερα στο ποσόν των Ευρώ 38.010 σύµφωνα µε το
Π∆389/1998 (ΦΕΚ 268Α) που ορίζει ως πλαφόν το 11ο µισθολογικό κλιµάκιο της ΠΕ κατηγορίας
δηµοσίων υπαλλήλων. Για δε τον κλάδο πρόνοιας Λιµενεργατών, το χορηγούµενο ποσό
καθορίζεται κάθε φορά ανταποδοτικά, µε βάση τις εισφορές της τελευταίας δεκαετίας και
ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας του εργαζόµενου. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να
συνεισφέρει µέρος το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς
καλύπτεται από την Εταιρεία. Το ταµείο αυτό είναι Ν.Π.∆.∆., υπεύθυνο για την καταβολή των
ανωτέρω παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή
τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση αυτό το πρόγραµµα.
(ιζ)

Κέρδη ανά Μετοχή: Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος της
χρήσεως που αναλογεί στους κοινούς µετόχους µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό των κοινών
µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως. ∆εν υπήρξαν οµολογίες µετατρέψιµες σε
µετοχές ή άλλοι δυνητικοί τίτλοι µετατρέψιµοι σε µετοχές που είναι µειωτικοί των κερδών κατά
τις περιόδους στις οποίες αναφέρονται οι συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, και
συνεπώς δεν έχουν υπολογιστεί αποµειωµένα κέρδη ανά µετοχή.

(ιη)

Αναφορά κατά κλάδο δραστηριότητας: Η Εταιρεία λειτουργεί ως µια ενιαία µονάδα παροχής
λιµενικών υπηρεσιών στο λιµάνι του Πειραιά. Στα πλαίσια αυτά δεν υπήρχε υποχρέωση να
παράγει και να κοινοποιεί οικονοµικά στοιχεία κατά κλάδο δραστηριότητας, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του ∆ΛΠ 14 «Αναφορά κατά κλάδο δραστηριότητας».
Σηµειώνεται ότι ως προς την αναφορά κατά γεωγραφικές περιοχές, το σύνολο των
δραστηριοτήτων της αφορά στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και ως εκ τούτου θεωρείται ως
µια γεωγραφική περιοχή.
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(ιθ) Έντοκα δάνεια: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, που είναι η πραγµατική αξία
της ληφθείσας αντιπαροχής µείον τις δαπάνες έκδοσης που σχετίζονται µε το δάνειο. Μετά την
αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν
υπόψη δαπάνες έκδοσης και η διαφορά µεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη
και ζηµιές καταχωρούνται στο καθαρό κέρδος ή ζηµιά όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται ή
αποµειώνονται και µέσω της διαδικασίας απόσβεσης.
(κ) Μερίσµατα: Τα µερίσµατα λογίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξης από τους
µετόχους µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
(κα) Σύµβαση παραχώρησης: Σε εκτέλεση του τριακοστού πέµπτου Άρθρου του Ν.2932/2001 το
Ελληνικό ∆ηµόσιο και η ΟΛΠ συνήψαν την από 13.2.2002 Σύµβαση Παραχώρησης. Αντικείµενο
της σύµβασης αποτελεί η εκ µέρους του ∆ηµοσίου παραχώρηση προς την ΟΛΠ ΑΕ του
αποκλειστικού δικαιώµατος χρήσης και εκµετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων
της χερσαίας λιµενικής ζώνης του Λιµένος Πειραιώς.
Η Σύµβαση Παραχώρησης συµφωνήθηκε για ορισµένο χρόνο και ειδικότερα µε αρχική διάρκεια
σαράντα (40) έτη, αρχόµενη κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγουσα την αντίστοιχη
ηµεροµηνία του έτους 2042. Η αρχική διάρκεια της παραχώρησης είναι δυνατόν να παραταθεί µία
ή περισσότερες φορές και πάντως εντός των µεγίστων ορίων του νόµου µε νέα έγγραφη συµφωνία
των µερών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4.1 της Σύµβασης Παραχώρησης.
Το αντάλλαγµα για την παραχώρηση αυτή καθορίστηκε σε ένα επί τοις εκατό (1%) επί του
συνόλου των ενοποιηµένων ετησίων εσόδων της ΟΛΠ ΑΕ για καθένα από τα τρία (3) πρώτα έτη
της Σύµβασης. Το ποσοστό αυτό συµφωνείται ότι θα αναπροσαρµοσθεί αυτοδικαίως µετά την
πάροδο του τρίτου έτους σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%), διατηρούµενης της ίδιας βάσης
υπολογισµού.
Οι σηµαντικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΟΛΠ στα πλαίσια της σύµβασης αυτής είναι:
•
•
•
•

Η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή του συνόλου των λιµενικών υπηρεσιών και
εξυπηρετήσεων.
Η µέριµνα εγκατάστασης, συντήρησης και βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας στην περιοχή
του λιµανιού του Πειραιά.
Η εξασφάλιση της δίκαιης µεταχείρισης των χρηστών και
Η κάλυψη των εξόδων συντήρησης του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν
αντικείµενο της σύµβασης παραχώρησης.

(κβ) Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το
Ευρώ. Συναλλαγές που αφορούν άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τις
συναλλαγµατικές ισοτιµίες οι οποίες ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι απαιτήσεις
και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων
προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµέρας σύνταξης των
οικονοµικών καταστάσεων. Κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις προσαρµογές των
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, περιλαµβάνονται στα κέρδη (ζηµίες) από συναλλαγµατικές διαφορές
στη συνηµµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως.
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5.

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΚτίριαΓήπεδα

Αναπόσβεστη αξία την
1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Μειώσεις
Αποσβέσεις Περιόδου
(Σηµείωση 26)
Αντιλογισµένες
αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία την
31 ∆εκεµβρίου 2005
1 Ιανουαρίου 2005:
Κόστος
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία
31 ∆εκεµβρίου 2005:
Κόστος
Συσσωρευµένες
αποσβέσεις
Καθαρή Αναπόσβεστη
αξία

Μηχανήµατα &
Μεταφορικά
Μηχαν/κός
µέσα
εξοπλισµός

Έπιπλα και Προκαταβολές &
λοιπός
έργα υπό
εξοπλισµός
κατασκευή

12.734.112,8 1.841.590,24

Σύνολο

25.667.758,13 180.224.803,65

73.731.922,36

66.249.420,10

11.615.145,89
66.997,00

13.530.741,05
2.034.513,09

13.973,73
136.522,38

269.681,09
3.300,00

17.069.845,36
26.345.078,45

42.499.387,12
28.586.410,92

2.514.622,33

5.047.388,10

598.442,35

826.961,87

0,00

8.987.414,65

0,00

707.304,56

22.655,72

2.254,90

0,00

732.215,18

82.765.448,92

73.405.564,52

12.035.777,54

1.283.264,36

16.392.525,04 185.882.580,38

75.930.336,54

81.939.755,37

14.385.577,68

5.175.001,26

25.667.758,13 203.098.428,98

2.198.414,18

15.690.335,27

1.651.464,86

3.333.411,02

73.731.922,36

66.249.420,10

12.734.112,82

1.841.590,24

25.667.758,13 180.224.803,65

87.478.485,43

93.435.983,33

14.263.029,03

5.441.382,35

16.392.525,04 217.011.405,18

4.713.036,51

20.030.418,81

2.227.251,49

4.158.117,99

82.765.448,92

73.405.564,52

12.035.777,54

1.283.264,36

0,00

0,00

22.873.625,33

31.128.824,80

16.392.525,04 185.882.580,38

Ασφαλιστική κάλυψη ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων του ΟΛΠ: Τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία του
ΟΛΠ είναι ασφαλισµένα στην εταιρεία ΦΟΙΝΙΞ METROLIFE ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρεία του οµίλου της
Εµπορικής τράπεζας. Η διάρκεια των συµβολαίων είναι ετήσια και λήγει την 1/1/2006. Οι ασφαλιστικές
καλύψεις αφορούν αστική ευθύνη µηχανηµάτων και εργοδότη, ασφαλιστική κάλυψη πυρός και τεχνικών
κινδύνων µηχανογραφικού εξοπλισµού. Το κόστος των ασφαλίστρων για το 2005 ανήλθε σε 490.448,49 € ενώ
για το αντίστοιχο διάστηµα του 2004 ήταν 423.658,59 €.
Η Αναπόσβεστη αξία του µισθωµένου µε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης εξοπλισµού κατά την
31∆εκεµβρίου 2005 ανέρχεται σε: 1) Ευρώ 9.736.402.80 που αφορά οχήµατα στοιβασίας και µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ), και 2) Ευρώ 2.749.840,00 που αφορά λιµενικό αυτοκινούµενο γερανό, τα
οποία αποκτήθηκαν στην παρουσιαζόµενη περίοδο.
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6.

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
η

Αναπόσβεστη Αξία την 1 Ιανουαρίου 2005
Προσθήκες
Αποσβέσεις Περιόδου (Σηµείωση 26)
Αναπόσβεστη αξία την 31η ∆εκεµβρίου 2005

7.

Λογισµικό
178.768,39
269.257,03
109.681,26
338.344,16

1 Ιανουαρίου 2005
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή Αναπόσβέστη αξία

3.488.772,73
3.310.004,34
178.768,39

31 ∆εκεµβρίου 2005
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Καθαρή Αναπόσβέστη αξία

3.758.029,76
3.419.685,60
338.344,16

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής:

Εγγυήσεις σε τρίτους
Εγγυήσεις µίσθωσης αυτοκινήτων
Τίτλοι µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
8.

31/12/2005
188.751,58
0,00
1.221,13
189.972,71

31/12/2004
188.751,58
8.303,00
1.221,13
198.275,71

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ):
(α)

Πρόβλεψη Φόρου εισοδήµατος:

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Σύνολο

31/12/2005
4.630.417,42
1.132.208,51
5.762.625,93

31/12/2004
8.313.680,22
2.575.032,72
10.888.712,94

Η Εταιρεία φορολογήθηκε για τις χρήσεις 2003-2004 µε τον τότε ισχύοντα για τις εισηγµένες
εταιρείες φορολογικό συντελεστή 35%.
Τον Νοέµβριο του 2004 εγκρίθηκε το νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, σύµφωνα µε το οποίο ο
συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων θα µειωθεί σταδιακά από 35% σε 25%. Συγκεκριµένα,
για τις χρήσεις 2005 και 2006 ο φορολογικός συντελεστής θα µειωθεί στο 32% και 29%
αντίστοιχα, ενώ από τη χρήση 2007 και µεταγενέστερα θα διαµορφωθεί στο 25%.
Ο ονοµαστικός συντελεστής (32% για την χρήση που λήγει την 31 ∆εκεµβρίου 2005) δεν
διαφοροποιείται ουσιαστικά από τον πραγµατικό φορολογικό συντελεστή διότι δεν υπάρχουν
σηµαντικές µη εκπτιπτόµενες δαπάνες.
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Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη
ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου οι
φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου
στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι
φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη
χρήση που αφορούν.
Οι χρήσεις 2003, 2004 και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές. Σε ενδεχόµενο
µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν ορισµένα έξοδα,
αυξάνοντας έτσι το φορολογητέο εισόδηµα της εταιρείας, και επιβάλλοντας επιπλέον φόρους,
πρόστιµα και προσαυξήσεις. ∆εν είναι δυνατόν, την παρούσα χρονική στιγµή να προσδιοριστεί µε
ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό
εξαρτάται από τα ευρήµατα του φορολογικού ελέγχου και τις διαπραγµατεύσεις που θα
ακολουθήσουν. Για το σκοπό αυτό δεν έχει σχηµατιστεί σχετική πρόβλεψη στις συνηµµένες
οικονοµικές καταστάσεις.
(β)

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος:
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και
υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.
Η κίνηση του λογαριασµού αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος έχει ως εξής:
31/12/2005
9.752.990,31
(1.132.208,51)
8.620.781,80

Αρχικό Υπόλοιπο
Ποσό στα αποτελέσµατα χρήσης
Τελικό υπόλοιπο (Καθαρό ποσό)

31/12/2004
12.328.023,03
(2.575.032,72)
9.752.990,31

Ισολογισµός
31/12/2005
31/12/2004

Αποτελέσµατα περιόδου
31/12/2005
31/12/2004

Κεφαλαιοποιηµένες δαπάνες που εξοδοποιούνται

1.494.625,50 2.541.395,00

(1.046.769,50)

(616.986,82)

Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους
∆ιαγραφή απαιτήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης

1.005.985,90

864.120,00

141.865,90

(176.706,27)

4.454.145,00 4.454.145,00

0,00

(1.506.938,80)

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού

1.664.433,50 1.562.580,00

101.853,50

(572.883,75)

(329.158,41)

298.482,92

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

Λοιπά
Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση
Αναβαλλόµενος φόρος στα αποτελέσµατα
χρήσεως

1.591,90

330.750,31

8.620.781,80 9.752.990,31

(1.132.208,51)

(2.575.032,72)
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9.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31/12/2005
2.394.740,99
2.503.555,93
4.898.296,92

Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2004
2.325.440,32
2.398.251,36
4.723.691,68

Το συνολικό κόστος αναλώσεων της περιόδου 1/1-31/12/2005 ανήλθε σε Ευρώ 4.028.106,02 ενώ της
αντίστοιχης περιόδου 1/1-31/12/2004 ανήλθε σε Ευρώ 4.290.756,54.
10.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Πελάτες
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

31/12/2005
3.630.960,45
38.466.039,30
(29.204.752,48)
12.892.247,27

31/12/2004
2.391.347,17
37.212.817,53
(27.874.190,06)
11.729.974,64

Ο λογαριασµός «Πελάτες επισφαλείς - επίδικοι» περιλαµβάνει πελάτες επί πιστώσει που εκκρεµούν
ανεξόφλητοι για χρονικό διάστηµα πέρα των δέκα ηµερών.
Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική λαµβάνει προκαταβολές (παρακαταθήκες) εργασιών, οι οποίες
εκκαθαρίζονται σε τακτά διαστήµατα. Ο λογαριασµός του κάθε πελάτη χρεοπιστώνεται µε την είσπραξη
των προκαταβολών και την τιµολόγηση των συγκεκριµένων εργασιών στις οποίες αντιστοιχεί τυχόν
ανοιχτό υπόλοιπο των προκαταβολών αυτών κατά την 31/12/2005. Οι προκαταβολές πελατών
εµφανίζονται στο παθητικό στο λογαριασµό «Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα».
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο Ενάρξεως
Πρόβλεψη περιόδου (Σηµ. 23)
Υπόλοιπο Λήξεως

31/12/2005
27.874.190,06
1.330.562,42
29.204.752,48

31/12/2004
26.561.027,78
1.313.162,28
27.874.190,06
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11.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
31/12/2005
388.632,28
7.192.720,44
48.680,03
7.630.032,75

∆άνεια Προσωπικού
Τρέχων Φ.Π.Α.
Λοιπές απαιτήσεις

31/12/2004
964.194,66
10.012.977,49
47.658,03
11.024.830,18

∆άνεια προσωπικού: Η Εταιρεία χορηγεί άτοκα δάνεια προς το προσωπικό της. Το ποσό του δανείου
ανά υπάλληλο δεν ξεπερνά τα Ευρώ 3 χιλ. περίπου και η αποπληρωµή τους γίνεται µε παρακράτηση
µηναίων δόσεων από τους µισθούς των υπαλλήλων. Τα δάνεια αυτά έχουν παρουσιαστεί στην καθαρή
παρούσα αξία τους.
Φ.Π.Α.: Το ποσό αποτελεί απαίτηση για επιστροφή Φ.Π.Α. που προκύπτει από την εκκαθάριση του
φόρου εισροών και εκροών.
Λοιπές Απαιτήσεις: Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται διάφορες προκαταβολές (σε ΕΛΤΑ,
Σωµατείο Λεµβούχων κτλ).
12.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ταµείο
Λογαριασµοί Καταθέσεων Όψεως

31/12/2005
802.375,00
11.572.581,25
12.374.956,25

31/12/2004
989.514,08
12.797.113,35
13.786.627,43

Οι λογαριασµοί καταθέσεων όψεως αφορούν Ευρώ και έχουν κυµαινόµενο επιτόκιο ανάλογα µε το ύψος
της κατάθεσης, το οποίο κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2005 ήταν 0,75% . Η τρέχουσα αξία των εν λόγω
καταθέσεων όψεως και προθεσµίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των κυµαινόµενων
επιτοκίων και των βραχυπρόθεσµων λήξεών τους.
Τα έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις, αναγνωρίζονται µε βάση την αρχή του δεδουλευµένου, και
ανέρχονται σε Ευρώ 200.814,28 και Ευρώ 469.867.42 για τις περιόδους που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου
2005 και 2004, αντίστοιχα, και συµπεριλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα στις
συνηµµένες ενδιάµεσες καταστάσεις αποτελεσµάτων (Σηµείωση 25).

13.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ανέρχεται σε Ευρώ 50.000.000 ολοσχερώς καταβεβληµένο και
διαιρείται σε 25.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2 εκάστη. Στο µετοχικό
κεφάλαιο δεν υπάρχουν µερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια της Εταιρείας ούτε δικαιώµατα
προς κτήση οµολογιών.
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14.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµατικό
Ν 2881/2001
Αποθεµατικό από Αφορολόγητα Έσοδα
Αποθεµατικό από Έσοδα Φορολογηθέντα κατ΄
ειδικό τρόπο

31/12/2005
3.922.271,74

31/12/2004
3.172.091,68

61.282.225,52
7.704.705,23

61.282.225,52
7.704.705,23

728.128,36
73.637.330,85

728.128,36
72.887.150,79

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εµπορικό νόµο, οι εταιρείες πρέπει να µεταφέρουν
κατ’ ελάχιστο 5% των ετήσιων καθαρών κερδών τους σε τακτικό αποθεµατικό, µέχρις ότου αυτό το
αποθεµατικό να ισούται µε το 1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό το αποθεµατικό δεν
µπορεί να διανεµηθεί κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας της Εταιρείας.
Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεµατικό Ν 2881/2001: Αφορά αποθεµατικό που σχηµατίστηκε κατά την
µετατροπή της ΟΛΠ σε ανώνυµη εταιρεία. Η συνολική καθαρή θέση της εταιρείας αποτιµήθηκε, από
την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920, σε Ευρώ 111.282.225,52 εκ των οποίων αποφασίστηκε,
µε το Ν. 2881/2001, τα Ευρώ 50.000.000 να αποτελέσουν µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και τα
υπόλοιπα Ευρώ 61.282.225,52 να παρουσιαστούν στο ειδικό αυτό αποθεµατικό.
Αποθεµατικά από αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο έσοδα: Αφορούν έσοδα από
τόκους οι οποίοι είτε δε φορολογήθηκαν είτε έχει γίνει παρακράτηση φόρου 15% στην πηγή. Στην
περίπτωση που διανεµηθούν υπόκεινται σε φορολόγηση µε βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας
εισοδήµατος. Στην παρούσα φάση η Εταιρεία δεν προτίθεται να διανείµει τα ανωτέρω αποθεµατικά και
συνεπώς και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 δεν έχει υπολογιστεί αναβαλλόµενη φορολογία.
15.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ:
Η κίνηση του λογαριασµού στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Αρχική Αξία:
Συσσωρευµένες αποσβέσεις:
Αναπόσβεστη Αξία

16.

31/12/2005
11.400.000,00

31/12/2004
11.400.000,00

(845.173,52)

(280.668,67)

10.554.826,48

11.119.331,33

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΚΡΕΜΟ∆ΙΚΙΕΣ:
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις για διάφορες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ύψους
19.320.960,58, για αγωγές από προσωπικό και λοιπούς τρίτους. Για τον σχηµατισµό της πρόβλεψης
αυτής εκτιµήθηκε από τη ∆ιοίκηση καθώς και το γραφείο νοµικών υποθέσεων η πιθανότητα αρνητικής
έκβασης, καθώς και τα ποσά πιθανής καταβολής για την διευθέτησή τους. Πέραν αυτών, η Εταιρεία
εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα
πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση καθώς και το γραφείο νοµικών υποθέσεων εκτιµούν
ότι αυτές οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις
στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ:
Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν µέσω αναλογιστικής µελέτης.
Οι πίνακες που ακολουθούν εµφανίζουν την σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη
που καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα των περιόδων που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και 2004 και
την κίνηση των σχετικών λογαριασµών προβλέψεων για αποζηµίωση προσωπικού που παρουσιάζονται
στους συνηµµένους Ισολογισµούς της περιόδου που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της χρήσεως
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004.
Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσµατα περιόδων:

Τρέχον κόστος υπηρεσίας και χρηµατοοικονοµικό κόστος

31/12/2005
407.413,00

31/12/2004
148.996,00

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης της περιόδου που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 και της χρήσεως
που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2004:

Υπόλοιπο έναρξης
Πρόβλεψη χρήσης (Σηµ. 27)
Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Υπόλοιπο λήξεως

31/12/2005
6.250.321,00
1.693.722,00
(1.286.309,00)
6.657.734,00

31/12/2004
6.101.325,00
961.092,00
(812.096,00)
6.250.321,00

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σχετικών
προβλέψεων (αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης) έχουν
ως εξής:

Επιτόκιο προεξόφλησης
Αναµενόµενη αύξηση αποδοχών
Εκτιµώµενη µέση µελλοντική υπηρεσία

31/12/2005
5%
4%
14,38

31/12/2004
5%
4%
15,56
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Εντός της τρέχουσας περιόδου, ο ΟΛΠ απέκτησε µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης τα κάτωθι
περιουσιακά στοιχεία: 1)∆εκαοκτώ (18) καινούργια οχήµατα στοιβασίας και µεταφοράς
εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ) αξίας Ευρώ 10.463.000. Η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης είναι
πενταετής και κατά τη λήξη ο ΟΛΠ έχει το δικαίωµα αγοράς των παγίων στην αξία των Ευρώ 11,93.
Το µέσο επιτόκιο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την περίοδο ήταν 4,54%.
Τα ελάχιστα µελλοντικά χρηµατοδοτικά µισθώµατα καθώς και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων
µισθωµάτων την 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής:
Ελάχιστες
πληρωµές
Εντός του εποµένου έτους
Μεταξύ 2-5 ετών
Σύνολο
Μείον: χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
Τρέχουσα αξία των ελάχιστων χρηµατοδοτικών
µισθωµάτων

Παρούσα αξία
πληρωµών

2.333.976,00
7.390.926,00
9.724.902,00

1.973.415,00
6.872.566,00
8.845.981,00

(878.921,00)

0,00

8.845.981,00

8.845.981,00

2) Ένα (1) καινούργιο λιµενικό αυτοκινούµενο γερανό τύπου ΗΜΚ 300Κ 100Τ αξίας Ευρώ 2.787.000.Η
διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης είναι δεκαετής και κατά τη λήξη ο ΟΛΠ έχει το δικαίωµα αγοράς του
παγίου στην αξία των Ευρώ 100.
Το µέσο επιτόκιο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την περίοδο ήταν 3,97%
Τα ελάχιστα µελλοντικά χρηµατοδοτικά µισθώµατα καθώς και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων
µισθωµάτων την 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχουν ως εξής:

Ελάχιστες
πληρωµές
Εντός του εποµένου έτους
Μεταξύ 2-5 ετών
Μετά από 5 έτη
Σύνολο
Μείον: χρηµατοοικονοµικές χρεώσεις
Τρέχουσα αξία των ελάχιστων χρηµατοδοτικών µισθωµάτων

Παρούσα αξία
πληρωµών

337.035,00
1.348.138,00
1.572.828,00
3.258.001,00
(555.884,00)

234.266,00
1.034.503,00
1.433.348,00
2.702.117,00
0,00

2.702.117,00

2.702.117,00
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∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ:
Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών” αφορά δάνειο που έχει συνάψει η
εταιρεία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 1991 ύψους Ευρώ 29.200.000 για την κατασκευή
του ∆υτικού µέρους του Προβλήτα ΙΙ του Σταθµού Εµπορευµατοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο.
Η αποπληρωµή του δανείου γίνεται σε δέκα (10) ετήσιες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από τη 15η
Σεπτεµβρίου 2001 έως και την 15η Σεπτεµβρίου 2010. Μέχρι σήµερα έχουν εξοφληθεί πέντε δόσεις ενώ
η έκτη έχει µεταφερθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Το υπόλοιπο άληκτο
κεφάλαιο είναι σήµερα Ευρώ 14.620.689,66, το οποίο εµφανίζεται κατά Ευρώ 11.696.551,73 στο
λογαριασµό «Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών» και κατά Ευρώ 2.924.137,93, που αφορά το
βραχυπρόθεσµο µέρος, στο λογαριασµό «Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών».
Το δάνειο αυτό φέρει τόκο βάσει του διατραπεζικού ευρωπαϊκού επιτοκίου (EURIBOR), πλέον ενός
περιθωρίου 1,50%, καταβαλλόµενο ανά τρίµηνο. Ο τόκος του δανείου την περίοδο που έληξε την 31η
∆εκεµβρίου 2005, ανήλθε συνολικά σε Ευρώ 372.184,82 (Ευρώ 418.183,08 την 31 ∆εκεµβρίου 2004)
και συµπεριλαµβάνεται στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα (Σηµ. 25) στην συνηµµένη κατάσταση
αποτελεσµάτων.

20.

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εµπορικό νόµο, οι εταιρείες, απαιτείται να διαθέτουν κάθε χρόνο µερίσµατα
που υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο ως το µεγαλύτερο ποσό που προκύπτει ανάµεσα στο 35% των
καθαρών ετήσιων κερδών µετά από φόρους, και στο 6% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Επιπλέον, ο Ελληνικός νόµος απαιτεί να τηρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις προκειµένου να
διανεµηθεί µέρισµα:
(α)

∆εν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους, εφόσον τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που
απεικονίζονται στις οικονοµικές της καταστάσεις, είναι, ή θα είναι µετά από την διανοµή,
µικρότερα από το καταβεβληµένο κεφάλαιο πλέον τα µη διανεµόµενα αποθεµατικά.

(β)

∆εν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους, εφόσον το αναπόσβεστο υπόλοιπο των
«Εξόδων εγκατάστασης», που απεικονίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, ξεπερνά το σύνολο
των προαιρετικά διανεµητέων αποθεµατικών πλέον των κερδών εις νέον.

∆ιανοµή Μερίσµατος χρήσης 2005: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρότεινε για την χρήση 2005 τη διανοµή
µερίσµατος προς τους µετόχους ύψους Ευρώ 3.750.000,00 ή Ευρώ 0,15 ανά µετοχή. Η πρόταση τελεί υπό
την έγκριση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων .
21.

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΞΟ∆Α

Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προκαταβολές πελατών
∆εδουλευµένα έξοδα

31/12/2005
2.443.253,39
2.998.715,63
6.294.915,26
2.370.242,54
17.168,00
14.124.294,82

31/12/2004
5.193.282,09
3.104.249,08
5.098.420,15
2.057.815,43
20.213,22
15.473.979,97
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Φόροι πληρωτέοι: Το ποσό στην τρέχουσα περίοδο αφορά : α) φόρο εισοδήµατος χρήσης 2005 €
298.007,17 (Φόρος µείον καταβληθείσα προκαταβολή) β) φόρος µισθωτών υπηρεσιών € 2.103.716,86 γ)
Λοιπούς φόρους τρίτων € 41.529,36
Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές: Το ποσό αποτελείται κυρίως από εργοδοτικές εισφορές προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, και αναλύεται ως εξής:

ΙΚΑ
Εισφορές σε επικουρικά ταµεία
Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές

31/12/2005
2.199.126,78
673.944,25
125.644,60
2.998.715,63

31/12/2004
2.189.980,45
794.692,68
119.575,95
3.104.249,08

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: Τα παρακάτω ποσά αναλύονται ως εξής:

Μισθοί πληρωτέοι
Αντάλλαγµα παραχώρησης σύµβασης 2004
Λοιπές υποχρεώσεις σε ταµεία (ΤΑΠΑΕΛ , ΝΑΤ κ.λ.π.)
Προκαταβολές διάφορες (ενοίκια κλπ)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τρίτους.
(ΕΥ∆ΑΠ, ∆ΕΗ κ.λ.π.)

31/12/2005
1.618.367,82
2.943.096,82
582.772,53
21.967,62
1.128.710,47

31/12/2004
1.122.894,54
1.567.982,33
1.040.841,45
15.262,41
1.351.439,42

6.294.915,26

5.098.420,15

∆εδουλευµένα έξοδα::

Τόκοι δανείου Ευρωπαϊκής Τραπέζης
22.

31/12/2005
17.168,00

ΈΣΟ∆Α:
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:

Φορτοεκφορτώσεις
Αποθήκευση
∆ιάφορες υπηρεσίες λιµενικών εξυπηρετήσεων

31/12/2005
81.169.676,48
28.014.767,55
30.793.577,65
139.978.021,68

31/12/2004
85.421.892,72
31.652.389,19
30.920.591,30
147.994.873,21
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23.

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στις λειτουργίες διοίκησης και
διάθεσης ως εξής, στις συνηµµένες ενδιάµεσες καταστάσεις αποτελεσµάτων:
31/12/2005

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
(Σηµ. 27)
Παροχές Τρίτων
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις (Σηµ. 26)
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς
απαιτήσεις
Αναλώσεις υλικών

Κόστος
πωληθέντων
84.376.048,95

Έξοδα διοίκησης

Σύνολο

12.212.521,55

96.588.570,50

10.949.433,57
965.279,96
8.096.217,40
137.533,17
5.653.740,63
1.162.312,00

1.580.104,29
139.714,05
436.373,66
19.906,47
818.319,09
168.250,42

12.529.537,86
1.104.994,01
8.532.591,06
157.439,64
6.472.059,72
1.330.562,42

4.028.106,02
115.368.671,70

0,00
15.375.189,53

4.028.106,02
130.743.861,23

31/12/2004

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
(Σηµ. 27)
Παροχές Τρίτων
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Αποσβέσεις (Σηµ. 26)
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Αναλώσεις υλικών

Κόστος
πωληθέντων
88.181.114,61
10.861.083,98
711.477,68
7.240.440,40
137.325,38
9.028.926,81
4.290.756,54
120.451.125,40

Έξοδα διοίκησης

Σύνολο

12.051.190,10

100.232.304,71

1.412.191,03
92.508,48
384.086,28
17.855,46
1.173.968,39
0,00
15.131.799,74

12.273.275,01
803.986,16
7.624.526,68
155.180,84
10.202.895,20
4.290.756,54
135.582.925,14
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24.

ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α:
1) ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α:
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:
Περίοδος που έληξε την
31/12/2005
31/12/2004
6.189.199,68
6.944.233,34
2.978.165,53
1.716.682,60
9.167.365,21
8.660.915,94

Έσοδα από µισθώµατα
Λοιπά διάφορα έσοδα

Τα έσοδα από µισθώµατα αφορούν ενοίκια από µίσθωση γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων της
εταιρείας.
Μελλοντικά ελάχιστα ενοίκια: Τα ελάχιστα ενοίκια που θα εισπραχθούν σε µελλοντικές περιόδους,
όπως αυτά προκύπτουν από τις υπάρχουσες συµβάσεις λειτουργικών µισθώσεων έχουν ως εξής:

Πληρωτέες
Εντός 1 έτους
Από 1 µέχρι 5 έτη
Πάνω από 5 έτη

31/12/2005
3.988.047,09
5.560.006,63
6.907.856,60
16.455.910,32

2) ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α:
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

31/12/2005
Αναπόσβεστη αξία εκποιηθέντων µηχ/των
(Μείον) Έσοδα από εκποίηση µηχ/των

Εξοδα µελετών και έρευνας
Σύνολο

1.393.695,38
(727.007,23)
666.688,15
425.066,20
1.091.754,35

31/12/2004
Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας
(Μεταβίβαση πυροσβεστικού σταθµού)

365.024,00
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25.

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι από τράπεζες
Μείον χρεωστικοί τόκοι από τράπεζες
Πιστωτικοί τόκοι υπερηµερίας
ΣΥΝΟΛΟΝ

26.

Περίοδος που έληξε την
31/12/2005
31/12/2004
200.814,28
469.867,42
(810.935,61)
(515.634,75)
(610.121,33)
(45.767,33)
383.074,28
242.583,09
(227.047,05)
196.815,76

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:

Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων (Σηµ. 5)
Αποσβέσεις λογισµικού (Σηµ. 6)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων (Σηµ. 15)

27.

Περίοδος που έληξε στις
31/12/2005
31/12/2004
8.987.414,65
7.451.765,96
109.681,26
450.583,25
(564.504,85)
(277.822,53)
8.532.591,06
7.624.526,68

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ:
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία
Παρεπόµενες Παροχές
Αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία
Προβλέψεις για αποζ. προσωπικού (Σηµ.17)

28.

Περίοδος που έληξε στις
31/12/2005
31/12/2004
81.081.724,87
84.782.191,84
12.427.216,02
12.986.709,38
1.385.907,80
1.502.311,60
1.286.308,81
812.095,89
407.413,00
148.996,00
96.588.570,50
100.232.304,71

ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:
Ο υπολογισµός των βασικών ανά µετοχή την 31 ∆εκεµβρίου 2005 έχει ως εξής:
31/12/2005
Καθαρό κέρδος αποδιδόµενο στους µετόχους της ΟΛΠ
11.320.098,33

31/12/2004
10.015.942,83
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Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή
29.

25.000.000
0,40

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α)

Εκκρεµείς ∆ικαστικές Υποθέσεις: Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις για. διάφορες
εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις ύψους 19.320.960,58, για αγωγές από προσωπικό και λοιπούς
τρίτους. Για τον σχηµατισµό της πρόβλεψης αυτής εκτιµήθηκε, από τη ∆ιοίκηση καθώς και το
γραφείο νοµικών υποθέσεων, η πιθανότητα αρνητικής έκβασης καθώς και τα ποσά πιθανής
καταβολής για την διευθέτηση τους. Πέραν αυτών η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του
εναγόµενου και του ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής
λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση καθώς και το γραφείο νοµικών υποθέσεων εκτιµούν ότι αυτές οι
εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην
χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας ή στα αποτελέσµατα της λειτουργίας της.

(β)

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Οι χρήσεις 2003, 2004 και 2005 δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές. Σε ενδεχόµενο µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές
ενδέχεται να απορρίψουν ορισµένα έξοδα, αυξάνοντας έτσι το φορολογητέο εισόδηµα της
εταιρείας, και επιβάλλοντας επιπλέον φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις. ∆εν είναι δυνατόν, την
παρούσα χρονική στιγµή να προσδιοριστεί µε ακρίβεια το ύψος των επιπλέον φόρων και
προστίµων που πιθανόν να επιβληθούν καθώς αυτό εξαρτάται από τα ευρήµατα του φορολογικού
ελέγχου και τις διαπραγµατεύσεις που θα ακολουθήσουν. Για το σκοπό αυτό δεν έχει σχηµατιστεί
σχετική πρόβλεψη στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, σε κάθε περίπτωση όµως η
διοίκηση εκτιµά ότι η καθαρή θέση του ΟΛΠ δεν θα επηρεαστεί σηµαντικά.

(γ)

Υποχρεώσεις από λειτουργικές µισθώσεις: Οι µελλοντικές υποχρεώσεις της εταιρείας για
καταβολές µισθωµάτων, όπως αυτά προκύπτουν από τις υφιστάµενες συµβάσεις λειτουργικής
µίσθωσης, στις οποίες είναι µισθωτής, αναλύονται ως εξής:
Πληρωτέες
Εντός 1 έτους

30.

25.000.000
0,45

31 ∆εκεµβρίου 2005
1.766.951,11

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Αµοιβές µελών ∆ιοίκησης: Κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005
κατεβλήθησαν αµοιβές και έξοδα παραστάσεως στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού
ύψους € 356.927,02 (€ 223.405.89 κατά την 31.12.2004). Επίσης κατά την διάρκεια της περιόδου που
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 κατεβλήθησαν σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου € 7.844,19 για
υπηρεσίες που παρείχαν λόγω έµµισθης σχέσης εργασίας (€ 69.845,71 κατά την 31/12/2004)
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31.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ Κ.Ν. 2190 ΚΑΙ ∆.Π.Χ.Π.
Οι ακόλουθοι δύο πίνακες («ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ») παρουσιάζουν συνοπτικά την
επίδραση των σηµαντικότερων εγγραφών προσαρµογής 1) επί του Ισολογισµού της 1ης Ιανουαρίου
2004, ηµεροµηνία µετάβασης και 2) επί του Ισολογισµού της 31η ∆εκεµβρίου 2004 και των
αποτελεσµάτων χρήσεως 2004 που αποτελεί την τελευταία χρήση που παρουσιάστηκε µε τα
προηγούµενα πρότυπα βάση των παραγράφων 39(α) και (β), 40, 41 και 45 του ∆.Π.Χ.Π. 1.

Πειραιάς

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΜΟΛΗΣ
Α.∆.Τ. Ξ 414691

27/3/2006

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.Τ. Ξ 625099

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΛΗΣ
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 0005249
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ∆ΠΧΠ)
(Σε Ευρώ)
Ισολογισµός

Υπόλοιπα βάσει
2190/1920

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
146.322.598,35
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
9.350.422,70
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
123.841,39
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
0,00
Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
155.796.862,44
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
4.917.164,95
Αποθέµατα
23.694.655,33
Απαιτήσεις από πελάτες
24.235.237,29
Λοιπές απαιτήσεις
39.640.913,69
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις παγίων
Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Αναβαλλόµενες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Επίδραση
µετάβασης στα
∆ΠΧΠ

Υπόλοιπα βάσει
∆ΠΧΠ

(553.316,28)
(8.888.243,01)
0,00
12.328.023,03

145.769.282,07
462.179,69
123.841,39
12.328.023,03

2.886.463,74

158.683.326,18

0,00
(17.346.232,51)
(5.652.261,09)
0,00

4.917.164,95
6.348.422,82
18.582.976,20
39.640.913,69

92.487.971,26
248.284.833,70

(22.998.493,60)
(20.112.029,86)

69.489.477,66
228.172.803,84

50.000.000,00
84.283.735,42
29.585.048,96
163.868.784,38

0,00
(11.396.584,63)
(10.382.446,39)
(21.779.031,02)

50.000.000,00
72.887.150,79
19.202.602,57
142.089.753,36

0,00
6.221.672,78
19.907.901,15
0,00
0,00
17.544.827,59

11.397.153,86
(120.347,78)
(586.940,57)
0,00
0,00
0,00

43.674.401,52

10.689.865,51

11.397.153,86
6.101.325,00
19.320.960,58
0,00
0,00
17.544.827,59
54.364.267,03

4.103.959,19
2.924.137,93

0,00
0,00
0,00
0,00
(6.400.000,00)
(2.622.864,35)
(9.022.864,35)
1.667.001,16
(20.112.029,86)

4.103.959,19
2.924.137,93
0,00
13.231.228,59
0,00
11.459.457,74
31.718.783,45
86.083.050,48
228.172.803,84

13.231.228,59
6.400.000,00
14.082.322,09
40.741.647,80
84.416.049,32
248.284.833,70

Σηµ.

1
2
3

4
5

6
7

8
9
10

11
12

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004
1 Η µείωση στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύεται ως εξής:
α. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις

(3.109.495,28)
2.556.179,00
(553.316,28)

2 ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
3 Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου
4 Η µείωση στις απαιτήσεις από πελάτες αναλύεται ως εξής:
α. ∆ιαγραφή απαιτήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις απαιτήσεις από πελάτες
5 Η µείωση στις λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
α. Αποτίµηση απαιτήσεων προς το προσωπικό στην καθαρή παρούσα αξία τους
β. ∆ιαγραφή φόρου ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων
γ. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις λοιπές απαιτήσεις

(17.031.668,00)
(314.564,51)
(17.346.232,51)

(91.622,43)
(109.219,25)
(5.451.419,41)
(5.652.261,09)

6 Μεταφορά επιχορηγήσεως παγίων σε έσοδα επόµενων χρήσεων
7 Η µείωση στα αποτελέσµατα εις νέο αναλύεται ως εξής:
α. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή (Σηµείωση 1α)
β. ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης (Σηµείωση 2)
γ. Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου (Σηµείωση 3)
δ. ∆ιαγραφή απαιτήσεων (Σηµείωση 4α)
ε. ∆ιαγραφή απαιτήσεων (Σηµείωση 5α,β)
στ. Απόσβεση των επιχορηγήσεων (Σηµείωση 8β)
ζ. Προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (Σηµείωση 9)
η. Αντιλογισµός διανοµής (Σηµείωση 11)
Συνολική µείωση στα αποτελέσµατα εις νέο
8 Η αύξηση στις επιχορηγήσεις παγίων αναλύεται ως εξής:
α. Μεταφορά επιχορηγήσεως παγίων σε έσοδα επόµενων χρήσεων
β. Προσαρµογή της απόσβεσης των επιχορηγήσεων µε βάση την ωφέλιµη
ζωή των παγίων στοιχείων
Συνολική αύξηση στις επιχορηγήσεις παγίων
9 Προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού
10 Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Αντιλογισµός διανοµής έως την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των
11 Μετόχων
12 Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ

(3.109.495,28)
(8.888.243,01)
12.328.023,03
(17.031.668,00)
(200.841,68)
(569,23)
120.347,78
6.400.000,00
(10.382.446,39)

(11.396.584,63)
(569,23)
(11.397.153,86)

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
(Σε Ευρώ)
Ισολογισµός

Υπόλοιπα βάσει
2190/1920

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια περιουσιακά στοιχεία Ενεργητικού και µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
183.171.433,88
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
8.332.639,14
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
198.275,71
Aναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
0,00
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού
191.702.348,73
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
4.723.691,68
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
29.082.744,24
Λοιπές απαιτήσεις
23.470.393,85
Χρηµατικά διαθέσιµα
13.786.627,43
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
71.063.457,20
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
262.765.805,93
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Προβλέψεις και Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις παγίων
Προβλέψεις για υποχρεώσεις προς τους εργαζόµενους
Λοιπές προβλέψεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια τραπεζών
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι
Μερίσµατα πληρωτέα
Λοιπές υποχρεώσεις και δεδουλευµένα έξοδα
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Έσοδα από Πωλήσεις και λοιπές υπηρεσίες
Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσµατα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως προ Φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσεως

50.000.000,00
83.991.931,42
39.353.832,22

173.345.763,64

Επίδραση
µετάβασης στα
∆ΠΧΠ

(2.946.630,23)
(8.153.870,75)
0,00
9.752.990,31

180.224.803,65
178.768,39
198.275,71
9.752.990,31

(1.347.510,67)

190.354.838,06

0,00

0,00

4.723.691,68
11.729.974,64
11.024.830,18
13.786.627,43

(29.798.333,27)
(31.145.843,94)

41.265.123,93
231.619.961,99

0,00

50.000.000,00
72.887.150,79
22.818.545,40

(17.352.769,60)
(12.445.563,67)

(11.104.780,63)
(16.535.286,82)
(27.640.067,45)

0,00
6.221.672,78
19.907.901,15
14.620.689,66

11.119.331,33
28.648,22

40.750.263,59

10.561.038,98

16.204.845,33
2.924.137,93
9.724.715,77
5.000.000,00
14.816.079,67

48.669.778,70
89.420.042,29
262.765.805,93

148.892.460,14
(119.523.778,91)
29.368.681,23

Υπόλοιπα βάσει
∆ΠΧΠ

(586.940,57)
-

-

(4.531.433,68)
(5.000.000,00)
(4.535.381,79)
(14.066.815,47)
(3.505.776,49)
(31.145.843,94)

Σηµ.

1
2
3

4
5

6
7

145.705.696,19
11.119.331,33
6.250.321,00
19.320.960,58
14.620.689,66

8
9
10

51.311.302,57
16.204.845,33
2.924.137,93
5.193.282,09
10.280.697,88

11
12

34.602.963,23
85.914.265,80
231.619.961,99

(897.586,93) 147.994.873,21
(927.346,50) (120.451.125,41)
(1.824.933,43)
27.543.747,80

(14.488.369,40)
8.952.719,94

(643.430,33)
(291.804,00)

(15.131.799,73)
8.660.915,94

(913.374,88)
22.919.656,89
162.806,59
23.082.463,48

548.350,88
(2.211.816,88)
34.009,17
(2.177.807,71)

(365.024,00)
20.707.840,01
196.815,76
20.904.655,77

(8.313.680,22)

(2.575.032,72)

(10.888.712,94)

14.768.783,26

(4.752.840,43)

10.015.942,83

1
2
3
4
5
6
7

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
1 Η µείωση στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύεται ως εξής:
α. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις

(4.502.809,23)
1.556.179,00
(2.946.630,23)

2 ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
3 Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου
4 Η µείωση στις απαιτήσεις από πελάτες αναλύεται ως εξής:
α. ∆ιαγραφή απαιτήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις απαιτήσεις από πελάτες
5 Η µείωση στις λοιπές απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:
α. Αποτίµηση απαιτήσεων προς το προσωπικό στην καθαρή παρούσα αξία τους
β. ∆ιαγραφή απαιτήσεων που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
γ. ∆ιαγραφή φόρου ειδικώς φορολογηθέντων εσόδων
δ. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση στις λοιπές απαιτήσεις

17.816.578,10
(463.808,50)
17.352.769,60

(57.613,26)
(604.987,62)
(109.219,25)
(11.673.743,54)
(12.445.563,67)

6 Μεταφορά επιχορηγήσεως παγίων σε έσοδα επόµενων χρήσεων
7 Η µείωση στα αποτελέσµατα εις νέο αναλύεται ως εξής:
α. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή (Σηµείωση 1α)
β. ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης (Σηµείωση 2)
γ. Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου (Σηµείωση 3)
δ. ∆ιαγραφή απαιτήσεων (Σηµείωση 4α)
ε. ∆ιαγραφή απαιτήσεων (Σηµείωση 5α,β,γ)
στ. Απόσβεση των επιχορηγήσεων (Σηµείωση 8β)
ζ. Προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού (Σηµείωση 9)
η. Αντιλογισµός διανοµής (Σηµείωση 11)
Συνολική µείωση στα αποτελέσµατα εις νέο
8 Η αύξηση στις επιχορηγήσεις παγίων αναλύεται ως εξής:
α. Μεταφορά επιχορηγήσεως παγίων σε έσοδα επόµενων χρήσεων
β. Προσαρµογή της απόσβεσης των επιχορηγήσεων µε βάση την ωφέλιµη
ζωή των παγίων στοιχείων
Συνολική αύξηση στις επιχορηγήσεις παγίων
9 Προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού
10 Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Αντιλογισµός διανοµής έως την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των
11 Μετόχων
12 Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ

(4.502.809,23)
(8.153.870,75)
9.752.990,31
(17.816.578,10)
(771.820,13)
(14.550,70)
(28.648,22)
5.000.000,00
(16.535.286,82)

(11.104.780,63)
(14.550,70)
(11.119.331,33)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
1 Η µείωση των εσόδων από πωλήσεις αναλύεται ως εξής:
α. ∆ιαγραφή εσόδων από ναυάγια που δεν πληρούν τα κριτήρια
αναγνώρισης του προτύπου 18.
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ

(784.910,10)
(112.676,83)
(897.586,93)

2 Η αύξηση των κόστους πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
α. ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
β. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή
γ. Προσαρµογή προβλέψεων στα ∆ΠΧΠ
δ. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική αύξηση κόστος πωληθέντων

167.050,92
(236.833,51)
(148.996,00)
(708.567,91)
(927.346,50)

3 Η αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας αναλύεται ως εξής:
α. ∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης
β. Αποσβέσεις παγίων µε βάση την ωφέλιµη ζωή
γ. Προσαρµογή προβλέψεων στα ∆ΠΧΠ
δ. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας

21.720,54
31.966,89
(604.987,62)
(92.130,14)
(643.430,33)

4 Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
5 Η µείωση των λοιπών εξόδων αναλύεται ως εξής:
α. Προσαρµογή προβλέψεων στα ∆ΠΧΠ
β. Ανακατατάξεις κονδυλίων για σκοπούς παρουσίασης µε βάση τα ∆ΠΧΠ
Συνολική µείωση των λοιπών εξόδων
6 Αποτίµηση απαιτήσεων προς το προσωπικό στην καθαρή παρούσα αξία τους
7 Αναγνώριση αναβαλλόµενου φόρου

(365.024,00)
913.374,88
548.350,88

