ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΠ Α.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24, Ακτή Μιαούλη 10 - Πειραιάς Τ.Κ. 185 38
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
(Σύµφωνα µε την απόφαση 4/507/28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
(ποσά σε ευρώ)

www.olp.gr

∆ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων:

25 Μαϊου 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

31.03.2010

31.12.2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία

309.492.358,34
121.319,27

287.350.030,66
149.144,70

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

15.748.427,84

16.934.325,85

1.918.678,71

1.975.232,31

01.01 - 31.03.2010

Αποθέµατα

Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)

Απαιτήσεις από πελάτες

25.252.702,10

22.922.733,50

Κέρδη ενσώµατων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων

67.190.626,39

46.176.155,44

Προβλέψεις

419.724.112,65

375.507.622,46

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Μείωση / (Αύξηση) αποθεµάτων

Μετοχικό Κεφάλαιο (25.000.000 µετοχές των € 2,00)

50.000.000,00

50.000.000,00

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Λοιπά Στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

93.683.195,50

91.957.825,45

Μείον:

143.683.195,50

141.957.825,45

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρίας (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

90.000.000,00

35.000.000,00

128.843.493,69

132.987.262,54

2.924.137,94

2.924.137,93

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

54.273.285,52

2.577.339,00

790.980,35

(129.228,00)

(161.987,84)

817.197,99

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(2.101.880,97)

(11.524.077,31)

4.611.959,81

(193.157,67)

Καταβεβληµένοι Φόροι
Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

(40.379,67)

(4.755.991,36)

(396.402,70)

(880.222,66)

-

(10.292.498,52)

7.224.727,39

62.638.396,54

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

276.040.917,15

233.549.797,01

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

419.724.112,65

375.507.622,46

Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων παγίων και άϋλων στοιχείων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

(25.015.575,70)

Τόκοι εισπραχθέντες

355.145,51

Σύνολο εκροών για επενδυτικές δραστηριότητες (β)
01.01 - 31.03.2010

1.886.121,93

2.732.982,75

56.553,60

Μείωση απαιτήσεων

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

3.642.421,62

Πλέον / Μείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

01.01 - 31.03.2009

Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

(17.128.296,23)
-

(24.660.430,19)

(17.128.296,23)

55.000.000,00
(542.484,96)
(786.000,00)

(702.083,14)
-

01.01 - 31.03.2009
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους (Α)

33.694.845,24
6.091.931,11
3.480.433,78
3.642.421,62

27.855.911,07
4.227.743,63
1.969.306,30
1.886.121,93

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα

1.725.370,05

(766.199,01)

Σύνολο (εκροών) για χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

53.671.515,04

(702.083,14)

Καθαρή (Μείωση)/Αύξηση στα ταµ.διαθ.και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ)

18.718.586,33

(10.605.651,98)

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Περιόδου

33.270.079,96

41.604.513,37

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Περιόδου

51.988.666,29

30.998.861,39

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη / (Ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα (σε €)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων

-

-

1.725.370,05
0,0690

(766.199,01)
(0,0306)

6.213.416,53

4.546.645,30

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έισοδήµατα µετά από φόρους
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2010 και 31.03.2009 αντίστοιχα)

31.03.2010

31.03.2009

141.957.825,45
1.725.370,05
143.683.195,50

177.265.102,72
(766.199,01)
176.498.903,71

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.
2.
3.
4.

Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2009 (Σηµείωση 27 β).
Το απασχολούµενο προσωπικό µόνιµο και εποχικό στις 31.03.2010 ήταν 1517 και 11 άτοµα αντίστοιχα (1630 και 16 άτοµα στις 31.03.2009)
Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.
Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών η διαιτητικών οργάνων η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις ύψους € 40.499.698,00. Το ύψος της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικών ελέγχων για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις ανέρχεται σε € 400.000.
Επίσης σχηµατίστηκε πρόβλεψη για το πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου του προσωπικού ύψους € 17.910.844,12 καθώς και πρόβλεψη για κίνητρα αποχώρησης από την υπηρεσία ύψους € 37.687,50. Τέλος πρόβλεψη ύψους 250.000 αφορά την εκβάθυνση του λιµένος Σ.ΕΜΠΟ
στα πλαίσια της σύµβασης παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ (Σηµείωση 14).
5. ∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της Εταιρείας.
6. Η Εταιρεία δεν είχε ούτε στην παρούσα ούτε στην προηγούµενη περίοδο συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες και συνεπώς δεν καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
7. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη,
όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά σε ευρώ)
α) Έσοδα
0
β) Έξοδα

0

γ) Απαιτήσεις

0

δ) Υποχρεώσεις

0

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

274.464,49

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης

0

Πειραιάς, 25 Μαϊου 2010
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