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Α. ΓΖΛΩΔΗ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Α. ΓΖΛΧΔΗ ΣΧΝ ΜΔΛΧΝ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ.:
1.

Ησάλλεο Βαξδαβάο, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,

2.

Μελάο Παπαδάθεο, Γηεπζχλσλ χκβνπινο

3.

Νηθφιανο εθάθεο , Με εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Δμ φζσλ γλσξίδνπκε, δειψλνπκε φηη:
α) Οη Δηήζηεο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2019,
θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γ.Π.Υ.Α. θαη απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε, ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο ρξεκαηνξξνέο ηεο Δηαηξείαο,
β) Ζ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή, ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη
ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ
αληηκεησπίδεη.
Ζξάθιεην, 24Ηνπιίνπ 2020
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Σν Μέινο Γ..

Ησάλλεο Βαξδαβάο

Μελάο Παπαδάθεο

Νηθόιανο εθάθεο

Α.Γ.Σ. Ξ 936295

Α.Γ.Σ. ΑΔ 456692

Α.Γ.Σ. ΑΝ 465905
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Β.ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Β.ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
Πξνο ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ,
Κχξηνη, έρνπκε ηελ ηηκή λα ζέζνπκε ππφςε ζαο γηα έγθξηζε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2019
(01.01-31.12.2019). ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ κφλνπ κέηνρνπ (ΣΑΗΠΔΓ), φζν θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία, ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θιεηφκελεο εηαηξηθήο 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 Δηαηξία ζην κέιινλ.
I. ΔΠΗΓΟΔΗ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Γεληθή Δηθόλα : Σα πξν θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο εκθαλίδνληαη κεησκέλα θαηά πεξίπνπ € 932ρηι ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηα αθφινπζα νηθνλνκηθά γεγνλφηα:


Ο θχθινο εξγαζηψλ ζεκείσζε αχμεζε θαηά 208ρηι. επξψ κε ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ λα
πεξηνξίδεηαη ζε 83ρηι. επξψ. Ωο εθ ηνχηνπ ην κεηθηφ πεξηζψξην απμήζεθε θαηά 125,6 ρηι. επξψ.



Σα Μηζζψκαηα & ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο πεξηνξίζηεθαλ θαηά 576ρηι. επξψ, θαζψο ζηελ
πξνεγνχκελε ρξήζε επί ηνπ θνλδπιίνπ απηνχ είραλ αλαγλσξηζηεί έζνδα απφ επηζηξνθή αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ θφξσλ θαη απφ ζπκκεηνρή ηξίησλ ζε θαηαινγηζζείζεο απνδεκηψζεηο πνζνχ 949,51 ρηι.
επξψ θαη 722,35 ρηι. επξψ αληίζηνηρα. Ζ κε χπαξμε αληίζηνηρσλ εζφδσλ ζηελ θιεηφκελε ρξήζε,
αληηζηαζκίζηεθε κεξηθψο απφ ηε ινγηζηηθνπνίεζε εζφδσλ απφ κηζζψκαηα παξειζνπζψλ ρξήζεσλ
πνζνχ 713ρηι. επξψ θαη απφ ηελ αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα επηδηθίεο 582 ρηι. επξψ.



Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξν θφξσλ απνηειεζκάησλ ηεο πεξηφδνπ,
δηαδξακάηηζε ην γεγνλφο φηη ην θνλδχιη πξνβιέςεηο θαη ινηπά έμνδα επηβαξχλζεθε κε πξνβιέςεηο γηα
επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ 2,88 εθαη. επξψ. ηε ρξήζε 2018 νη αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο είραλ
αλέιζεη ζε 1,26 εθαη. επξψ ελψ ηα απνηειέζκαηα είραλ επηβαξπλζεί επηπιένλ κε θαηαινγηζζείζεο
απνδεκηψζεηο απφ επηδηθίεο πνζνχ 1,2 εθαη. επξψ.

πλνςίδνληαο θαη κε βάζε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο θξίλνληαη
ζεηηθά, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο εηαηξείαο είλαη άξηηα θαη ε ξεπζηφηεηά ηεο πςειή. Δπηπιένλ
έρνπλ ζρεκαηηζηεί επαξθείο πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο.
Κύθινο Δξγαζηώλ: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλήιζε ζε 6.571.242επξψ θαη εκθαλίδεηαη απμεκέλνο θαηά
208.761επξψ ή 3,28% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2018.
ΔΒΗΣDA: Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ηφθσλ, ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ αλήιζαλ ζε 1.473.781 επξψ έλαληη
2.609.219 επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Ωζηφζν, επεηδή ν δείθηεο EBITDA ελζσκαηψλεη θαη πξνβιέςεηο γηα
θάιπςε δεκηψλ θαζψο θαη ινηπέο κε ηακεηαθέο θαη κε επαλαιακβαλφκελεο επηβαξχλζεηο θξίλεηαη
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αληηπξνζσπεπηηθφηεξε ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνζαξκνζκέλνπ1δείθηε EBITDA ν νπνίνο ζηε ρξήζε 2019
δηακνξθψζεθε ζε 3.431.325 επξψ έλαληη 3.293.160 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
EBITDA
Με επαλαιακβαλόκελα απνηειέζκαηα
Έζνδα
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα επηδηθίεο
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα έθηαθηα έμνδα
Μηζζψκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
πκκεηνρή ηξίησλ ζηηο θαηαινγηζζείζεο απνδεκηψζεηο
Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θφξσλ
Λνηπά έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Έμνδα
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Καηαινγηζζείζεο απνδεκηψζεηο απφ επηδηθίεο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
Πξνζαξκνζκέλνο EBITDA

31.12.2019
1.473.781

31.12.2018
2.609.219

(582.474)
(713.214)
(3.872)
(1.299.560)

(259.606)
(722.358)
(949.510)
(1.806)
(1.933.280)

131.248
239.030
2.886.826
3.257.104
3.431.325

146.105
1.208.931
1.262.185
2.617.220
3.293.160

Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε θέξδε
1.657.635επξψ έλαληη θεξδψλ 2.590.417επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ κεηαβνιή ησλ απνηειεζκάησλ
νθείιεηαη ζσξεπηηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν - Γεληθή Δηθφλα.
Δπηζεκαίλεηαη φηηε εηαηξεία δελ ππάγεηαη ζε θφξν εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο (ε)
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013θαη ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011.
Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ
πξνθχπηεη ε πςειή νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε
ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απνηεινχλ (keyvaluedrivers) : α) ηα
αληαπνδνηηθά θιπ Ληκεληθά ηέιε β) ην θφζηνο κηζζνδνζίαο γ) νη επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ δ) ηα εθηεινχκελα
έξγα ππνδνκήο ε) νη πηζησηηθέο δεκίεο απφ εκπνξηθέο απαηηήζεηο (επηζθάιεηεο).
Βαζηθνί Γείθηεο
ΔΒΗΣDA
Πξνζαξκνζκέλνο ΔΒΗΣDA
Κεθάιαην θίλεζεο
Κπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / Βξαρππξ. ππνρξεώζεηο
Κύθινο εξγαζηώλ / Αλαπόζβεζηε αμία παγίσλ
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ / Αλαπόζβεζηε αμία παγίσλ
Έξγα ππνδνκήο / ύλνιν ελεξγεηηθνύ
Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ / Έξγα ππνδνκήο
Σακεηαθά δηαζέζηκα/ ύλνιν ελεξγεηηθνύ
Κόζηνο κηζζνδνζίαο / Κύθιν εξγαζηώλ
Αληαπνδνηηθά θιπ Ληκεληθά Σέιε / Κύθιν εξγαζηώλ
Δπηζθαιείο απαηηήζεηο / Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ / Κύθιν Δξγαζηώλ
EBITDA / Μόληκα Κεθάιαηα
Πξνζαξκνζκέλνο EBITDA / Μόληκα Κεθάιαηα

31.12.2019

31.12.2018

1.473.781
3.431.325
9.187.048
2,30
54,3%
52,8%
30,0%
75,1%
49,6%
16,9%
0,6%
60,8%
25,23%
6,92%
16,11%

2.609.219
3.293.160
14.477.686
9,40
50,8%
53,7%
30,8%
76,0%
45,5%
22,1%
0,7%
70,9%
40,71%
9,66%
12,19%

Ζ αξλεηηθή κεηαβνιή ζην θεθάιαην θίλεζεο, νθείιεηαη ζηελ πίζησζε πιεξσηέσλ κεξηζκάησλ πνζνχ 5,6 εθαη.
επξψ ππέξ ηνπ κεηφρνπ βάζεη ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο.

ηα πξνζαξκνζκέλα θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ έρνπλ αθαηξεζεί ηα κε επαλαιακβαλφκελα απνηειέζκαηα.

1
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II. ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2019
ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπκε ηα εμήο γεγνλφηα σο ηα ζεκαληηθφηεξα:
i.

Δμππεξεηήζεθε απξφζθνπηα ε επηβαηηθή & εκπνξηθή θίλεζε ηνπ Ληκέλα.

ii. Ο θχθινο εξγαζηψλ παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,28%.
iii. Σν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο παξνπζίαζε αχμεζε θαηά2,24%.
iv. Υξεκαηνδνηήζεθαλ αγνξέο παγίσλ χςνπο 680ρηι. επξψ.
v.

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα εληζρχζεθαλ θαηά 1 εθαη. επξψ θαη αλήιζαλ ζε 14,07 εθαη. επξψ.

vi. Ο ιηκέλαο Ζξαθιείνπ σο πξννξηζκφο θξνπαδηέξαο ζπλέρηζε ηελ απμεηηθή ηάζε κε ην ζρεηηθφ αξηζκφ
ησλ επηβαηψλ/επηζθεπηψλ λα εκθαλίδεηαη απμεκέλνο θαηά 3,06% θαη ηα πινία θξνπαδηέξαο απμεκέλα
θαηά 9,09%.
vii. Αχμεζε θαηά 8,3% θαηαγξάθεθεθαη ζηνλ αξηζκφ επηβαηψλ γξακκήο.
viii. Απφθαζε Γ.. γηα δηαλνκή ζπλνιηθνχ κεξίζκαηνο πνζνχ 6,2 εθαη. επξψ.
Αληίζηνηρα ζηα γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξνληαη ηα εμήο:
i.

Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 35/Α/28-2-2019 ν λφκνο 4597/2019 κε ηνλ νπνίν θπξψζεθαλ νη ζπκβάζεηο
παξαρψξεζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλνο
Α.Δ. Με ην λφκν 4597/2019 θπξψζεθαλ θαη απνθηνχλ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, απφ θνηλνχ κε ηα
πξνζαξηήκαηα απηψλ, νη πκβάζεηο Παξαρψξεζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α.Δ., Αιεμαλδξνχπνιεο, Βφινπ, Διεπζίλαο, Ζγνπκελίηζαο,
Ζξαθιείνπ, Καβάιαο, Κέξθπξαο, Λαπξίνπ, Πάηξαο θαη Ραθήλαο, θαζψο θαη νη Πξφζζεηεο Πξάμεηο
απηψλ, θαηά πεξίπησζε, ζε εθηέιεζε ηνπ εηθνζηνχ ηέηαξηνπ άξζξνπ ηνπ λ.2932/2001, κε ην νπνίν
πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα πξνβεί ζηελ ελ ιφγσ παξαρψξεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηε ρεξζαία δψλε ιηκέλα σο θνηλφρξεζην δεκφζην πξάγκα.
Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα θαη κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ άξζξσλ 12 έσο θαη 14 ηνπ λφκνπ 4664/2020
πξνβιέπνληαη ηα εμήο:
1.

Κπξψλνληαη θαη απνθηνχλ ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ, απφ θνηλνχ κε ηα πξνζαξηήκαηα απηψλ, νη
ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ
θαησηέξσ αλαθεξφκελσλ Οξγαληζκψλ Ληκέλσλ Α. Δ. θαη ησλ νπνίσλ ε δηάξθεηα νξίδεηαη
ζηα εμήληα (60) έηε από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπο.

2.

Σν απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο πνπ παξαρσξήζεθε απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην ζηνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλνο Α.Δ., βάζεη ησλ θπξνχκελσλ πκβάζεσλ Κχξηαο
Παξαρψξεζεο πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξνρή ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ θαη εμππεξεηήζεσλ θαζψο θαη ηελ ππν-παξαρψξεζε ηνπ ίδηνπ
δηθαηψκαηνο ή κέξνπο απηνχ πξνο ηξίηνπο.

3.

Μεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη, ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.» (Σ.Α.Η.ΠΔ.Γ.)ην
δηθαίσκα ππν-παξαρώξεζεο ζε ηξίηνπο, κέζσ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ, ηαπηφρξνλσλ ή
δηαδνρηθψλ, ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/θαη
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ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηέο
πξνζδηνξίδνληαη, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σακείνπ, κε βάζε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 4, ζηελ πεξηνρή αξκνδηφηεηαο
ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλνο Α.Δ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Βφινπ, Διεπζίλαο, Ζγνπκελίηζαο,
Ζξαθιείνπ, Καβάιαο, Κέξθπξαο, Λαπξίνπ, Πάηξαο θαη Ραθήλαο.
Με ηελ ελ ιφγσ λνκνζεηηθή δηάηαμε, ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ
ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ πεξηέξρεηαη ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., αιιά παξακέλεη ζηνλ νηθείν
Οξγαληζκό Ληκέλνο Α.Δ., κέρξη ηε ζύλαςε ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρώξεζεο, κε ηε
δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεη ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. θαη κε ηνλ επελδπηή πνπ αλαδεηθλχεηαη
σο

αλάδνρνο

Γηεπθξηλίδεηαη

θαη

ππνδεηθλχεηαη

όηη

ν

σο

Οξγαληζκόο

ππν-παξαρσξεζηνχρνο
Ληκέλνο

Α.Δ.

δηαηεξεί

απφ
ην

ην

Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ..

δηθαίσκα

ππν-

παξαρσξήζεσλ, αιιά ην δηθαίσκα θαη ε εμνπζία δηάζεζεο δηθαηώκαηνο ππνπαξαρσξήζεσλ πεξηέξρεηαη ζην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ. θαη αζθείηαη απνθιεηζηηθά από ην
Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.. Σν Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., κεηά απφ πξφηαζε ησλ πκβνχισλ, αμηνινγεί ηνλ
επσθειέζηεξν ηξφπν αμηνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ή/ θαη
πλδπαζκέλεο Γξαζηεξηφηεηεο πξφθεηηαη λα ππν-παξαρσξνχληαη ζε θάζε ιηκέλα ή ζε
πεξηζζφηεξνπο ιηκέλεο, θαηά πεξίπησζε.
Μεηά ηελ θχξσζε ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεη ην Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ., ην
δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ππνινίπσλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο ππνπαξαρψξεζήο ηνπο, αζθείηαη απφ ηνλ νηθείν
Οξγαληζκφ Ληκέλνο.
4.

Οξίδεηαη φηη, νη Οξγαληζκνί Ληκέλνο Α.Δ. ησλ νπνίσλ θπξψλνληαη νη πκβάζεηο
Παξαρψξεζεο, έρνπλ ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη ππνρξέσζε λα θξνληίδνπλ κε δηθέο ηνπο
δαπάλεο γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ φισλ ησλ πεξηνρψλ πνπ απνιακβάλνπλ δεκφζηαο
πξφζβαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη ησλ ιπκάησλ εληφο θάζε
έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα Παξαρσξνχκελα ηνηρεία κέζα ζην ιηκέλα. Οη δήκνη δελ
έρνπλ αξκνδηόηεηα λα επηβάινπλ ηα αλσηέξσ ηέιε ή θόξνπο ζρεηηθά κε ηνπο
πξναλαθεξόκελνπο ρώξνπο.Οη Οξγαληζκνί Ληκέλνο Α.Δ. πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα
αλσηέξσ ππνρξενχληαη λα απνδέρνληαη ηελ παξνρή ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ
νηθείν δήκν.

5.

Απμάλεηαη θαηά 1,5% θαη δηακνξθώλεηαη ζην 3,5%, ην πνζνζηφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ
ηνπ Γεκνζίνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ εζφδσλ ησλ Οξγαληζκψλ Ληκέλνο
Α.Δ. ηεο νηθείαο ρξήζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ εθηάθησλ εζφδσλ, ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ
θαη ησλ εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, πνπ νξίδεηαη σο αληάιιαγκα ηεο
παξαρψξεζεο θάζε θπξνχκελεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο ζηελ ίδηα βάζε ππνινγηζκνχ.
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III.ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2020
Μαθξννηθνλνκηθό πεξηβάιινλ:Μεηά ηε δηαδνρηθή νινθιήξσζε θαη ηνπ ηξίηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο,
ηελ άξζε ησλ ειέγρσλ θίλεζεο θεθαιαίσλ, ηελ απνκάθξπλζε ησλ άκεζσλ θηλδχλσλ γηα ηελ νηθνλνκία θαη ζε
ζπλδπαζκφ κε ην επλντθφ δηεζλέο θιίκα, αλακέλνληαλ πςεινί ξπζκνί κεγέζπλζεο θαζψο ε δεκνζηνλνκηθή
εμηζνξξφπεζε θαη ε ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο αληαλαθινχζαλ ηελ αίζζεζε πσο ε
θξίζε είρε παξέιζεη.
Ωζηφζν, φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηελ ηξηκεληαία έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ γηα ην Ά ηξίκελν 2020, ε ξαγδαία
εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ απφ ηνλ Φεβξνπάξην εθηφο ηεο Κίλαο ζηελ νπνία αξρηθά εθδειψζεθε, κε ξπζκνχο
πνπ ηελ εμέιημαλ ζε παγθφζκηα πγεηνλνκηθή θξίζε, έρεη ήδε κεηαβάιιεη ζεκαληηθά θαη ζα ζπλερίζεη λα
επεξεάδεη ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα ηα δεδνκέλα φρη κφλν γηα ηελ ειιεληθή, αιιά θαη γηα ηελ επξσπατθή θαη
ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο παλδεκίαο, ην γεγνλφο φηη
εμαπιψλεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, ηδίσο ζε επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΠΑ, παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα πςειή
ζλεζηκφηεηα ζε ζρέζε κε παξφκνηνπο ηνχο, έρεη νδεγήζεη ζηε ιήςε πξσηνθαλψλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, ηα
νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνζθφκκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ρσξψλ θαη αζθνχλ ηζρπξέο
πηέζεηο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπο. Ζ κεγάιε αλάζρεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο αλαπηπγκέλεο
νηθνλνκίεο επεξεάδεη ηε δήηεζή ηνπο απφ αλαπηπζζφκελεο θαη αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο πνπ δηαζέηνπλ
πξφζβαζε ζε θαίξηνπο γηα ηελ παξαγσγή θπζηθνχο πφξνπο ή/θαη παξάγνπλ πξψηεο χιεο.
Ζ νηθνλνκηθή επίδξαζε ησλ έσο ηψξα ιεθζέλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ ηνλ θνξσλντφ, ζε παγθφζκην επίπεδν,
αλακέλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Οη πεξηνξηζκνί ή/θαη νη απαγνξεχζεηο ζηηο εγρψξηεο αιιά θαη ζηηο
δηαζπλνξηαθέο επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο, αθφκα θαη εκπνξεπκάησλ (π.ρ. ΖΠΑ γηα πξντφληα απφ Κίλα), ζα
νδεγήζνπλ ζε θαηαθφξπθε ππνρψξεζε ηφζν ησλ εγρψξησλ φζν θαη ησλ δηεζλψλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ζε
έληνλε ζπξξίθλσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Σν δηεζλέο εκπφξην ζα πιεγεί ζεκαληηθά θαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο
ή ηηο απαγνξεχζεηο ζηε ιεηηνπξγία πξσηίζησο εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ ρσξψλ. Σα
εζσηεξηθά δηνηθεηηθά κέηξα ζα αζθήζνπλ έληνλεο πηέζεηο ζπλνιηθά ζηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε ησλ
λνηθνθπξηψλ, άκεζεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θαηαλάισζε, αιιά θαη έκκεζεο, κέζσ ησλ επηπηψζεψλ ηνπο
ζην εηζφδεκα απφ απαζρφιεζε, απφ ηελ ππνρξεσηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ ζε πνιινχο θιάδνπο,
θαζψο θαη απφ ηελ θάκςε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπο. ε απηέο ηηο επηδξάζεηο ζα πξνζηεζνχλ
εθείλεο απφ ηελ εμαζζέληζε ηεο πξφζεζεο γηα θαηαλάισζε, εμαηηίαο ηεο γεληθφηεξεο αλεζπρίαο γηα ηηο
αξλεηηθέο επελέξγεηεο ηνπ θνξσλντνχ.
Δηδηθφηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί πσονη κεηαθηλήζεηο ζα είλαη δχζθνιεο αθφκα
θαη ζην δηάζηεκα πνπ ζα αθνινπζήζεηηα εηδηθά πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαη έηζη εχινγα ζα πιεγεί πεξηζζφηεξν
απφάιινπο ηνκείο θαζψο νη πεξηνξηζκνί θαη νη απαγνξεχζεηο ζηηο δηεζλείο επηβαηηθέο κεηαθηλήζεηο εμαηηίαο ηεο
πγεηνλνκηθήο θξίζεο, πνπ ζηελ Διιάδα αθνξνχλ ζηηο πηήζεηο απφ Ηηαιία, Ηζπαλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην,
Γεξκαλία, Σνπξθία θ.ά. θαζψο θαη ζηελ θξνπαδηέξα, ζα πιήμνπλ ηνλ θχξην παξάγνληα ηεο θιηκάθσζεο ησλ
ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηα ηειεπηαία έηε, ηελ άλνδν ηνπ δηεζλνχο ηνπξηζκνχ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, γηα ηε ρξήζε 2020 αλακέλεηαη ζεκαληηθή θάκςε ησλ εζφδσλ ηνπ νξγαληζκνχ ε νπνία
ζα πξνέιζεη ηφζν απφ ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ φζν θαη απφ ηε κείσζε ησλ
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δηαθηλνχκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Πησηηθή ηάζε επίζεο αλακέλεηαη θαη ζηα έζνδα κηζζσκάησλ ιφγσ ηεο
ππαγσγήο ησλ κηζζσηψλ ζηα κέηξα ζηήξημεο αλαθνξηθά κε ηε κείσζε ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζψκαηνο γηα
ηνπο κήλεοΜάξηην έσο θαη Μάην. Ωζηφζν επεηδή ε δηάξθεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ θαη νη επηδξάζεηο ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηε δήηεζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη εθηθηφ
λα πξνβιεθζνχλ κε αθξίβεηα, δελ είλαη εθηθηή κηα αζθαιήο εθηίκεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηα κεγέζε ηνπ
Οξγαληζκνχ.
ε θάζε πεξίπησζε, ε λέα δηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαηαβάιεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο πξνζπάζεηεο γηα ηε
ζηήξημε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηεο ηα απαηηνχκελα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ
επηβάιινπλ νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.
ηα πιαίζηα ζρεδηαζκνχ ηεο εηαηξείαο ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο ελέξγεηεο:
i.

πγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξά ηηο δπζκελείο
εμειίμεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ.

ii.

Αμηνπνίεζε ηεο εθρσξεκέλεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αλαβάζκηζε ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο, ηκήκαηνο
αλαςπρήο, θξνπαδηέξαο, ψζηε λα απνηειέζνπλ κηα απμεκέλε πεγή εζφδσλ .

iii.

Αλαζεψξεζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηνπ ιηκέλνο κε ζηφρν ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.

iv.

Γηεπζέηεζε ησλ επίδηθσλ ππνζέζεσλ.

v.

Δθαξκνγή απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ είζπξαμε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.

vi.

Δπελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο θαη ινηπφ εμνπιηζκφ ζην ρψξν ηνπ ιηκέλνο ηφζν κέζσ ίδησλ πφξσλ φζν
θαη κέζσ αμηνπνίεζεο επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη ινηπψλ επηρνξεγήζεσλ.

vii.

Αλαδηνξγάλσζε ππεξεζηψλ, επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ
αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ιηκέλνο.

viii.

Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο εηαηξείαο πάληα ζηα πιαίζηα αζθαιψλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ
δηαζεζίκσλ ηεο.

IV. ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ
Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνβιεπφκελε νηθνλνκηθή χθεζε γηα ην 2020 ζα
επεξεάζεη ζεκαληηθά ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οξγαληζκνχ θπξίσο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ κεηαθηλήζεσλ
επηβαηψλ θαη ηελ θάκςε ηεο θξνπαδηέξαο. ην πιαίζην απηφ ε εηαηξεία θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα
ηε ζηήξημε ησλ εζφδσλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη εθηθηφ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηεο ηα απαηηνχκελα
πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ επηβάιινπλ νη ηξέρνπζεο ζπλζήθεο.
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) ή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο κε
δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
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2469/1997 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Οξγαληζκνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
Πηζησηηθόο Κίλδπλνο: Ζ εηαηξεία έρεη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη αξηζκφ επηζθαιεηψλ πνπ
αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ κηζζψζεηο θαη λαπηηθνχο πξάθηνξεο. Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο
ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία είλαη απμεκέλνο ιφγσ ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλζεθψλ . Ωζηφζν, ε Γηνίθεζε έρεη ήδε ζέζεη ζε εθαξκνγή δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ
ηεο εηαηξείαο (απμεκέλεο εμαζθαιίζεηο αθφκε θαη εκπξάγκαηεο, δηαθαλνληζκνί απνπιεξσκήο, λνκηθέο
δηαδηθαζίεο, βεβαηψζεηο ζηα Γεκφζηα Σακεία , θαηαζρέζεηο θιπ). Οη πξνβιέςεηο αλαπξνζαξκφδνληαη ζην
βαζκφ πνπ ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο. Ζ κέγηζηε
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ γηα ηελ εηαηξεία αλέξρεηαη ζε 16,25 εθαη. επξψ εθ
ησλ νπνίσλ 14,07 εθαη. επξψ αθνξνχλ ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο.
Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο
ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη απφ ηελ κείσζε ηεο
επηβαηηθήο θίλεζεο ε νπνία αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά βξαρππξφζεζκα ιφγσ ηνπ COVID-19.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ
κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο, ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ. Καηά ηελ 31.12.2019 ε
εηαηξεία δελ δηαηεξείπξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ελψ νη θαηαζέζεηο φςεσο εκθαλίδνπλ κεδεληθά επηηφθηα. Ζ
κνλαδηθή ηνθνθφξνο θαηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 11,77 εθαη. επξψ ζηε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο (Κνηλφ Κεθάιαην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). Καηά ζπλέπεηα, κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ
βάζεο θαηά (±1%), ceterisparibus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά
πεξίπνπ 117 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε.
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
(ISPSCode)β) απφ απεξγίεο θαη γεληθά θνηλσληθέο αλαηαξαρέο σο ζπλέπεηα θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ ζην
εξγαζηαθφ πιαίζην ή ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ή ζηελ αθηνπινΐα θαη γ) θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά
κε ηε ζχκβαζε παξαρψξεζεο ελ γέλεη.
Ννκηθόο θίλδπλνο : Ζ εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε λνκηθέο ή ππφ δηαηηεζία ππνζέζεηο. Καηά ηελ νξηζηηθή
δηεπζέηεζή ηνπο, ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο.
Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη : Ζ εηαηξεία σο Γεκφζηα (ΓΔΚΟ) έρεη επαξθείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ.

V. ΛΟΗΠΔ ΜΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ
Δπηρεηξεκαηηθό κνληέιν: Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Οξγαληζκνχ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ έρεη σο εμήο:
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Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία, πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Ληκεληθφ Σακείν Ζξαθιείνπ» ζε Αλψλπκε
Δηαηξεία θαη απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ. Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία, αλήθεη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2932/27.6.2001 (Φ.Δ.Κ. 145 η.Α) , ην Ν.3429/27.12.2005 (ΦΔΚ 314 η.Α) θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ ινηπή
λνκνζεζία φπσο ηζρχεη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ φξκνπ
ιηλνπεξακάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν παξαπάλσ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4597.2019,
παξαρσξήζεθε ζηνλ Ο.Λ.Ζ Α.Δ γηα 40 έηε, κε ηελ απφ 30 Ηαλνπαξίνπ 2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Λ.Ζ Α.Δ θαη έιεγε ην έηνο 2043.
ηε ζπλέρεηα κε ην λφκν 4597/2019 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ βάζεη ησλ άξζξσλ 12-14 ηνπ 4664/2020 ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο επεθηάζεθε ζε 60 έηε, ήηνη έσο ην 2063.
Μνλαδηθόο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ. (ΣΑΗΠΔΓ).

Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε πινία, ηα θνξηία ηνπο θαη ηνπο επηβάηεο, κε θπξηφηεξεο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ, ην ρεηξηζκφ ησλ θνξηίσλ ηνπο, ηηο ππεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο αγαζψλ, ηεο
εμππεξέηεζεο επηβαηηθήο θίλεζεο, ηελ παξνρή ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ηελ παξαρψξεζε ρψξσλ ζε ηξίηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο. Οη φξνη κε ηνπο νπνίνπο
αζθνχληαη νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο δηέπνληαη απφ ην Νφκν 2932 ηνπ 2001 (ΦΔΚ.145/Α’/27-06-2001).
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Ληκέλαο Ζξαθιείνπ

Δκπνξηθό:Ο Οξγαληζκφο δηαζέηεη, ζηηο Πξνβιήηεο III
θαη IV, εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ, πνπ
κπνξνχλ
λα
εμππεξεηήζνπλ
ηελ
δηαθίλεζε
νπνηνπδήπνηε γεληθνχ ή ρχδελ θνξηίνπ (& κε αληιίεο ή
ζσιελψζεηο) θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Σαπηφρξνλα,
δηαζέηεη ππαίζξην απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηελ
ελαπφζεζε/απνζήθεπζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, γεληθνχ
θνξηίνπ θαη ζηεγαζκέλε απνζήθε ζπζθεπαζκέλσλ (ζε
παιέηεο, ραξηνθηβψηηα, μπινθηβψηηα, δέκαηα, ζάθνπο,
θιπ) θνξηίσλ. Λφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο Σεισλεηαθήο
Τπεξεζίαο εληφο ηνπ ιηκέλνο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα
δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε εηζαγφκελσλ/εμαγφκελσλ
εκπνξεπκάησλ. Αθφκα, δηαζέηεη εηδηθή εγθεθξηκέλε
γεθπξνπιάζηηγγα γηα δχγηζε ηελ θνξηίνπ ή έιεγρν
βάξνπο νπνηνπδήπνηε νρήκαηνο.

Αθηνπινΐα:Σν ιηκάλη ηνπ Ζξαθιείνπ ζπλδέεηαη
θαζεκεξηλά κε ηνλ Πεηξαηά κε δπν αθηνπιντθά
δξνκνιφγηα πνπ εθηεινχληαη ζχγρξνλα, πνιπηειή θαη
γξήγνξα Δπηβαηεγά–Ορεκαηαγσγά πινία (Δ/Γ-Ο/Γ).
Παξάιιεια ζπλδέεηαη κε ηα Γσδεθάλεζα ελψ ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο ππάξρνπλ θαζεκεξηλά δξνκνιφγηα πξνο
πνιιά λεζηά ησλ Κπθιάδσλ, κε ηαρχπινα Δπηβαηηθά ή/θαη
Ορεκαηαγσγά (Δ/Γ-Σ/Υ, Ο/Γ-Σ/Υ) ζθάθε.

Καξλάγην:ηελ Πξνβιήηα VI ηνπ ιηκέλνο Ζξαθιείνπ
ιεηηνπξγεί κηθξήο θιίκαθαο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθή Εψλε
(Καξλάγην)
φπνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη
αξθεηέο
επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο αζρνινχληαη θπξίσο κε ηελ
θαηαζθεπή, ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ζθαθψλ θαη
εμσιέκβησλ θηλεηήξσλ.
ηνλ ίδην ρψξν ιεηηνπξγεί
ππαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο ζθαθψλ θαζψο θαη γιίζηξα
γηα ηελ αλέιθπζε θαη θαζέιθπζε ηνπο.

Κξνπαδηέξα:Ο Οξγαληζκφο παξέρεη πςεινχ
επηπέδνπ αληαγσληζηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα
ηεο θξνπαδηέξαο, εθαξκφδνληαο παξάιιεια
ζχγρξνλεο πξαθηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
βηνκεραλίαο θξνπαδηέξαο ζηελ Διιάδα θαη
εηδηθέο δξάζεηο (projects) γηα ηελ βειηίσζε ηεο
εκπεηξίαο ησλ επηζθεπηψλ ζηελ πφιε ηνπ
Ζξαθιείνπ. ηηο πξνβιήηεο II, III θαη IV ηνπ
ιηκέλνο κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ κε αζθάιεηα,
ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα ISPS , σο θαη 5
θξνπαδηεξφπινηα (Κ/Ε). Δλψ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηνπ επηβαηηθνχ ζηαζκνχ ηνπ ιηκέλνο κπνξνχλ λα
εμππεξεηεζνχλ πεξηζζφηεξνη απφ 10.000
επηβάηεο θαη κέιε πιεξψκαηνο ζηελ δηάξθεηα
κηαο εκέξαο. Παξάιιεια, ππάξρνπλ εηδηθά
νξγαλσκέλνη θαη δηακνξθσκέλνη ρψξνη γηα
ζηάζκεπζε ησλ ιεσθνξείσλ πξνπιεξσκέλσλ
εθδξνκψλ θαη ηελ αζθαιή πξφζβαζε/επηβίβαζε
ησλ επηζθεπηψλ.

Παιαηό Δλεηηθό ιηκάλη
Μαξίλα:ην παιαηφ ιηκάλη εθηφο ησλ αιηεπηηθψλ ζθαθψλ εμππεξεηνχληαη θαη ηα ζθάθε αλαςπρήο.
Ηδηαίηεξα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ην ιηκάλη θηινμελεί πνιιά ζθάθε (γηση, ζαιακεγνί, ηζηηνθφξα, θιπ)
πνπ πεξηνδεχνπλ ζην Αηγαίν θαη ζηελ Κξήηε. Δπίζεο, ζην ρψξν ηνπ παιαηνχ ιηκέλνο
θηινμελνχληαη λαπηαζιεηηθνί φκηινη (Ηζηηνπιντθφο θαη Ναπηηθφο Όκηινο), πνπ παξνπζηάδνπλ
έληνλε δξαζηεξηφηεηα κε ζπρλέο δηνξγαλψζεηο λαπηαζιεηηθψλ αγψλσλ δηεζλνχο επηπέδνπ.
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Αιηεπηηθό Ληκάλη:ν Αιηεπηηθφ Καηαθχγην βξίζθεηαη ζην παιηφ Δλεηηθφ Ληκάλη.
ε απηφ ηνλ ρψξν ειιηκελίδνληαη πεξίπνπ 90 επαγγεικαηηθά θαη εξαζηηερληθά
ζθάθε αιηείαο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη ηα παξαδνζηαθά μχιηλα "Σξεραληήξηα" θαη
αξθεηά απφ απηά έρνπλ θαηαζθεπαζζεί ζηα δχν θαξλάγηα πνπ βξίζθνληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ εληφο ηεο ρεξζαίαο δψλεο ηνπ ιηκέλα.
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Ζ εηαηξεία δεζκεχεηαη κέζσ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
θαη ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ επξχηεξνπ
θνηλνχ. Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ε θηινζνθία ηεο δηνηθήζεψο ηνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ
βειηηζηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ παξάγεη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηε κείσζε ηνπ δπζκελψλ
επηπηψζεσλ ζε πεξηβαιινληηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Οη πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο ζηα ζηάδηα ηεο
ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο δίλνπλ έκθαζε:


ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο κε γλψκνλα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ.



ζηνλ ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ηεξψληαο κε ζπλέπεηα ηνπο εζληθνχο θαη
επξσπατθνχο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.



ζηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή θαηά
ηελ άζθεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.



ζηε πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ ζην ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαζψο θαη ζηηο λέεο
ηερλνινγίεο



ζηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε δηαθάλεηα θαη ηε δηθαηνζχλε, κε ζθνπφ ηελ
εξγαζηαθή επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ

Δξγαζηαθά ζέκαηα :Ο Οξγαληζκφο θαηά ηελ 31.12.2019 απαζρνινχζε 32 εξγαδνκέλνπο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ
Οξγαληζκνχ επί ησλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εξγαζηαθά θαη ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,
δίλεη έκθαζε ζηνπο θάησζη ηνκείο:


Τγηεηλή θαη αζθάιεηα.



Δπηινγή πξνζσπηθνχ, δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, απνθπγή δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο.



Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ.

Γηαξθέο κέιεκα ηεο εηαηξίαο απνηειεί ε δηαζθάιηζε ηεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ηεο ζε ζπλζήθεο πιήξνπο
αζθάιεηαο, ζπκβάιινληαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο.
Δηδηθή κέξηκλα ππάξρεη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα λννηξνπίαο πξφιεςεο
αηπρεκάησλ θαη αζθαινχο εξγαζίαο, ελψ ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα κε ζηφρν ηελ πιήξε θαη απφιπηε
ελαξκφληζε κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ν
Οξγαληζκφο ηάζζεηαη ππέξ ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θάζε ππαιιήινπ θαη δελ απνδέρεηαη
ζπκπεξηθνξέο πνπ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ δηαθξίζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο.
Σέινο εθαξκφδεηαη ζπλερέο πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ελψ αμίδεη λα ηνληζηεί
ε ζπλεξγαζία ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηελ αλψηεξε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε, πξνζθέξνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο
πεξηβάιινλ ζηνπο θνηηεηέο γηα ηελ πξαθηηθή ηνπο άζθεζε ζηελ εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο γλψζεσλ.
Πεξηβάιινλ/Έξεπλα ηερλνινγία :
Ζ εηαηξεία, αλαγλσξίδεη ηφζν ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ φζν θαη ηελ αλάγθε ζπλερνχο
βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεψλ ηεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη κηα ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.Σεξεί ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο
θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο. ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
O Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Α.Δ. έρεη ζπκβιεζεί θαηφπηλ δηαγσληζκνχ κε εηαηξεία πξφιεςεο θαη άκεζεο
επέκβαζεο ζε πεξηπηψζεηο ξχπαλζεο εληφο ηνπ Ληκέλνο, επί 24ψξνπ βάζεσο.
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Δπηπιένλ εθαξκφδεηαη έλα Οινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη παξαιαβήο ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ
απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη ζηηο ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο άιια θαη απφ ηα πινία ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα
Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηελ Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Τπνθαηαζηήκαηα : Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα.
VI. ΠΡΟΣΑΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ
χκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ Ν.2579/1998 νη επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ άκεζα ή έκκεζα
απνθιεηζηηθφο κέηνρνο ή κέηνρνο κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 60% είλαη ην Γεκφζην θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηε
κνξθή Α.Δ. ππνρξενχληαη κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ159λ.4548/2018 λα δηαζέηνπλ νιφθιεξν ην
πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ δηαηάμεηο λφκσλ κέξηζκα ζην κέηνρν. χκθσλα κε ην άξζξν 158 ηνπ
λ.4548/2018 απφ ηα θαζαξά θέξδε αθαηξείηαη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (5%) απηψλ, πξνο
ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Ζ αθαίξεζε γηα ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή,
κφιηο ηνχην θζάζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ. Καηά ηελ 31.12.2019 ην ζρεκαηηζζέλ
ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ αλέξρεηαη ζε 517.219,20 επξψ, θαιχπηνληαο ην σο άλσ φξην θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
απαηηείηαη πιένλ ε ζρεηηθή δηαθξάηεζε.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε πξνηεηλφκελε δηάζεζε θεξδψλ έρεη σο αθνινχζσο :

Πξνηεηλόκελε Γηαλνκή
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Μέξηζκα
Τπφινηπν θεξδψλ εηο λένλ

€
€
€

1.872.595,13
0,00
655.408,29
1.217.186,83

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ
θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Παξαθαινχκε ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Μεηφρνπ φπσο εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο.
Ζξάθιεην,24Ηνπιίνπ 2020
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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Γ. ΈΚΘΕΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
Προς ηοσς Μεηότοσς ηης Εηαιρείας «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΕΝΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ
ΕΣΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεζη Ελέγτοσ επί ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
Γνώμη
Έρνπκε ειέγμεη ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ
ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (ε Δηαηξεία), νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηνλ ηελ θαηάζηαζε
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31

εο

Γεθεκβξίνπ 2019, ηηο θαηαζηάζεηο ή ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο,

κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο
θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε
νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ
ε

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2019, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο
ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Βάζη γνώμης
Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ (ΓΠΔ) όπσο απηά έρνπλ
ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία. Οη επζύλεο καο, ζύκθσλα κε ηα πξόηππα απηά
πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ ζηελ ελόηεηα ηεο έθζεζήο καο “Δπζύλεο ειεγθηή γηα ηνλ έιεγρν ησλ
νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ”. Δίκαζηε αλεμάξηεηνη από ηελ Δηαηξεία, θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηνξηζκνύ
καο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα Δπαγγεικαηίεο Διεγθηέο ηνπ πκβνπιίνπ Γηεζλώλ
Πξνηύπσλ Γενληνινγίαο Διεγθηώλ, όπσο απηόο έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία θαη ηηο
απαηηήζεηο δενληνινγίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηελ Διιάδα
θαη έρνπκε εθπιεξώζεη ηηο δενληνινγηθέο καο ππνρξεώζεηο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο θαη ηνπ πξναλαθεξόκελνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα
πνπ έρνπκε απνθηήζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια λα παξέρνπλ βάζε γηα γλώκε κε επηθύιαμε.
Έμθαζη θέμαηος
Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 30 ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, όπνπ γίλεηαη
αλαθνξά ζηελ παλδεκηθή θξίζε ηνπ θνξσλατνύ (COVID-19). Σν ελ ιόγσ ζέκα ζπληζηά κε δηνξζσηηθό
γεγνλόο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνύ, εθηηκάηαη όκσο όηη ζα έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηε
δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ην επόκελν έηνο 2020. Η γλώκε καο δελ δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε
κε ην ζέκα απηό.
Άλλο Θέμα
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018
ειέγρζεθαλ από άιιε ειεγθηηθή εηαηξεία. Γηα ηελ ελ ιόγσ ρξήζε ν Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο
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εμέδσζε ηελ 29.08.2019 έθζεζε ειέγρνπ κε επηθύιαμε αλαθνξηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ πξνβιέςεσλ
γηα ελδερόκελεο δεκίεο από εθθξεκείο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.
Εσθύνες ηης διοίκηζης επί ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε
ηα ΓΠΥΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο δηθιίδεο
εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε
θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε
ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ε δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο, γλσζηνπνηώληαο όπνπ ζπληξέρεη ηέηνηα
πεξίπησζε, ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθήο
αξρήο ηεο ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο, εθηόο θαη εάλ ε δηνίθεζε είηε πξνηίζεηαη λα ξεπζηνπνηήζεη
ηελ Δηαηξεία ή λα δηαθόςεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο ή δελ έρεη άιιε ξεαιηζηηθή ελαιιαθηηθή επηινγή από
ην λα πξνβεί ζ ’απηέο ηηο ελέξγεηεο.
Εσθύνες ελεγκηή για ηον έλεγτο ηων οικονομικών καηαζηάζεων
Οη ζηόρνη καο είλαη λα απνθηήζνπκε εύινγε δηαζθάιηζε γηα ην θαηά πόζν νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο,
ζην ζύλνιν ηνπο, είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδεο ζθάικα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε
ιάζνο θαη λα εθδώζνπκε έθζεζε ειεγθηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε γλώκε καο. Η εύινγε δηαζθάιηζε
ζπληζηά δηαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ, αιιά δελ είλαη εγγύεζε όηη ν έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη
ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ, όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία, ζα εληνπίδεη πάληα
έλα νπζηώδεο ζθάικα, όηαλ απηό ππάξρεη. θάικαηα δύλαηαη λα πξνθύςνπλ από απάηε ή από ιάζνο
θαη ζεσξνύληαη νπζηώδε όηαλ, κεκνλσκέλα ή αζξνηζηηθά, ζα κπνξνύζε εύινγα λα αλακέλεηαη όηη ζα
επεξέαδαλ ηηο νηθνλνκηθέο απνθάζεηο ησλ ρξεζηώλ, πνπ ιακβάλνληαη κε βάζε απηέο ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ωο θαζήθνλ ηνπ ειέγρνπ, ζύκθσλα κε ηα ΓΠΔ όπσο απηά έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή
Ννκνζεζία, αζθνύκε επαγγεικαηηθή θξίζε θαη δηαηεξνύκε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό θαζ’ όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ. Δπίζεο:


Δληνπίδνπκε θαη αμηνινγνύκε ηνπο θηλδύλνπο νπζηώδνπο ζθάικαηνο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο, ζρεδηάδνληαο θαη δηελεξγώληαο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο θηλδύλνπο απηνύο θαη απνθηνύκε ειεγθηηθά
ηεθκήξηα πνπ είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα λα παξέρνπλ βάζε γηα ηε γλώκε καο. Ο θίλδπλνο
κε εληνπηζκνύ νπζηώδνπο ζθάικαηνο πνπ νθείιεηαη ζε απάηε είλαη πςειόηεξνο από απηόλ πνπ
νθείιεηαη ζε ιάζνο, θαζώο ε απάηε κπνξεί λα εκπεξηέρεη ζπκπαηγλία, πιαζηνγξαθία, εζθεκκέλεο
παξαιείςεηο, ςεπδείο δηαβεβαηώζεηο ή παξάθακςε ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ.



Καηαλννύκε ηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν, κε ζθνπό ην
ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηε
δηαηύπσζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηθιίδσλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ ηεο Δηαηξείαο
.
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Αμηνινγνύκε ηελ θαηαιιειόηεηα ησλ ινγηζηηθώλ αξρώλ θαη κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
ην εύινγν ησλ ινγηζηηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ησλ ζρεηηθώλ γλσζηνπνηήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε
δηνίθεζε.



Απνθαηλόκαζηε γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ρξήζεο από ηε δηνίθεζε ηεο ινγηζηηθήο αξρήο ηεο
ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηαο θαη κε βάζε ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ γηα ην εάλ
ππάξρεη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε γεγνλόηα ή ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα ππνδειώλνπλ
νπζηώδε αβεβαηόηεηα σο πξνο ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο.
Δάλ ζπκπεξάλνπκε όηη πθίζηαηαη νπζηώδεο αβεβαηόηεηα, είκαζηε ππνρξεσκέλνη ζηελ έθζεζε
ειεγθηή λα επηζηήζνπκε ηελ πξνζνρή ζηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ ή εάλ απηέο νη γλσζηνπνηήζεηο είλαη αλεπαξθείο λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηε γλώκε
καο. Σα ζπκπεξάζκαηά καο βαζίδνληαη ζε ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ απνθηώληαη κέρξη ηελ
εκεξνκελία ηεο έθζεζεο ειεγθηή. Ωζηόζν, κειινληηθά γεγνλόηα ή ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα έρνπλ
σο απνηέιεζκα ε Δηαηξεία λα παύζεη λα ιεηηνπξγεί σο ζπλερηδόκελε δξαζηεξηόηεηα.



Αμηνινγνύκε ηε ζπλνιηθή παξνπζίαζε, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ νηθνλνκηθώλ
θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γλσζηνπνηήζεσλ, θαζώο θαη ην θαηά πόζν νη
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ ηηο ππνθείκελεο ζπλαιιαγέο θαη ηα γεγνλόηα κε ηξόπν πνπ
επηηπγράλεηαη ε εύινγε παξνπζίαζε.

Μεηαμύ άιισλ ζεκάησλ, θνηλνπνηνύκε ζηε δηνίθεζε, ην ζρεδηαδόκελν εύξνο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
ηνπ ειέγρνπ, θαζώο θαη ζεκαληηθά επξήκαηα ηνπ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ όπνησλ ζεκαληηθώλ
ειιείςεσλ ζηηο δηθιίδεο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ εληνπίδνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ καο.
Έκθεζη επί άλλων Νομικών και Κανονιζηικών Απαιηήζεων
Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 2 (κέξνο Β)
ηνπ Ν. 4336/2015, ζεκεηώλνπκε όηη:
α)

Καηά ηε γλώκε καο ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ έρεη θαηαξηηζζεί ζύκθσλα
κε ηηο ηζρύνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη ην πεξηερόκελν απηήο
αληηζηνηρεί κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2019.

β)

Με βάζε ηε γλώζε πνπ απνθηήζακε θαηά ην έιεγρό καο, γηα ηελ εηαηξεία «ΟΡΓΑΝΙΜΟ
ΛΙΜΔΝΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ην πεξηβάιινλ ηεο, δελ έρνπκε εληνπίζεη
νπζηώδεηο αλαθξίβεηεο ζηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ.
Ηξάθιεην, 27 Ινπιίνπ 2020
Ο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο

Κσλζηαληίλνο Δκκ. Αλησλαθάθεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 22 781
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γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε
απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2019

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Σπρφλ δηαθνξέο ζηα ζχλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
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1. ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ
KATAΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ
Ποζά ζε εσρώ

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
εκ.
5
6

31.12.2019
6.571.242
(3.800.554)
2.770.688
2.931.244
5.701.932

31.12.2018
6.362.481
(3.717.446)
2.645.035
3.507.801
6.152.835

(1.204.293)
(223.082)
(3.315.409)

(1.120.510)
(125.911)
(2.746.883)

959.148

2.159.531

(6.508)
303.299
401.696
1.657.635

300.345
130.543
2.590.419

Φφξνη
Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο (Α)

1.657.635

2.590.419

Αλαινγηζηηθά απνηειέζκαηα
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β)

214.961
214.961
1.872.595

2.590.419

Αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ζε €

1
1.657.635

1
2.590.419

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο

Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μεηθηό Κέξδνο
Μηζζψκαηα & ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
Μεηθηό Απνηέιεζκα
Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα πσιήζεσλ & δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Πξνβιέςεηο & ινηπά έμνδα

7

6
6
7

Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ, Υξεκαηνδνηηθώλ & Δπελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ
Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Σφθνη ππεξεκεξίαο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

Ποζά ζε εσρώ
Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ & Δπελδπηηθψλ
Απνηειεζκάησλ
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ, Δπελδπηηθώλ
Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ
Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο
Φφξνη
Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα
Απνζβέζεηο
Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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7
9

31.12.2019

31.12.2018

959.148

2.159.531

1.473.781

2.609.219

1.657.635
1.657.635
296.790
1.086.909
572.276

2.590.419
2.590.419
300.345
1.068.031
618.344
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2. ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Ποζά ζε εσρώ

εκ.

31.12.2019

31.12.2018

Δλεξγεηηθό
Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Έξγα ππνδνκήο
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ

10
10
11
12

8.518.708
3.533.937
52.981
12.518
12.118.145

8.836.895
3.608.868
66.884
21.229
12.533.877

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

13
14
15
16

6.570
1.160.729
1.023.728
14.070.899
16.261.926

13.826
1.740.188
1.382.378
13.064.201
16.200.594

28.380.070

28.734.470

17
18

1.533.515
4.548.701
7.094.686
13.176.902

1.533.515
4.419.180
11.812.510
17.765.205

Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Παξνρέο απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ
Λνηπέο πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ
ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ

19
20
21

360.739
1.372.154
6.395.398
8.128.291

570.000
1.958.124
6.718.233
9.246.358

Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ

22
22

6.964.600
110.277
7.074.878

1.679.703
43.205
1.722.908

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

15.203.168

10.969.266

ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

28.380.070

28.734.470

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Κεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3. ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΥΡΖΖ 2019
Ποζά ζε εσρώ
Τπόινηπν ηελ 01.01.2019
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31.12.2019

Μεηνρηθό
θεθάιαην
1.533.515
1.533.515

Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
387.698
129.521
517.219

Απνζεκαηηθό από
αληαπνδνηηθά ηέιε
4.031.482
4.031.482

ύλνιν
απνζεκαηηθώλ
4.419.180
129.521
4.548.701

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ
11.812.510
1.872.595
(6.460.898)
(129.521)
7.094.686

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαησλ
17.765.205
1.872.595
(6.460.898)
13.176.902

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΥΡΖΖ 2018
Ποζά ζε εσρώ
Τπόινηπν ηελ 01.01.2018
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Σαθηνπνηήζε Σαθηηθνχ Απνζεκαηηθνχ
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31.12.2018

Μεηνρηθό
θεθάιαην
1.533.515
1.533.515

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Σαθηηθό
απνζεκαηηθό
249.812
(660)
138.547
387.698

Απνζεκαηηθό από
αληαπνδνηηθά ηέιε
4.031.482
4.031.482

ύλνιν
απνζεκαηηθώλ
4.281.293
(660)
138.547
4.419.180

Απνηειέζκαηα εηο
λένλ
10.660.638
2.590.419
(1.300.000)
(138.547)
11.812.510

ύλνιν Ηδίσλ
Κεθαιαησλ
16.475.446
2.590.419
(1.300.000)
(660)
17.765.205
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4. ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
KATAΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ
Έμμεζη μέθοδος
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ ( ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο )
Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Απνζβέζεηο επηρνξεγήζεσλ
Πξνβιέςεηο
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ
Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα
Υξεκαηνηθνθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ από ηηο κεηαβνιέο θεθαιαίνπ θίλεζεο
Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
Μείσζε /(αχμεζε ) ππνρξεψζεσλ ( πιελ Σξαπεδψλ )
ύλνιν
Μείνλ :
Καηεβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Λνηπέο εηζξνέο ( εθξνέο ) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θεθάιαην θίλεζεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Μείσζε / (Αχμεζε) επελδχζεσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα / πιεξσηέα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
Καζαξή αύμεζε/(κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ηεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
εκ.

31.12.2019

31.12.2018

1.657.635

2.590.419

1.086.909
(572.276)
2.886.826
(582.474)
6.508
(297.599)
4.185.529

1.068.031
(618.344)
1.262.185
(300.345)
4.001.947

14
15,16
26

7.256
(1.936.623)
5.284.897
7.541.059

883
781.217
(481.753)
4.302.294

10
(α)

67.072
7.608.132

4.302.294

9
(β)

(3.497)
(679.888)
(9.890)
303.299
(389.976)

(200.259)
(832.918)
300.345
(732.832)

23
26
(γ)

249.440
(6.460.898)
(6.211.458)

(1.300.000)
(1.300.000)

(α)+(β)+(γ)

1.006.698
13.064.201
14.070.899

2.269.462
10.794.740
13.064.201

11,12

9

11,12

Δπηζεκαίλεηαη ζηε ρξήζε 2019 ε κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη
ηζφπνζα απμεκέλα θαηά πνζφ 5.599.584 επξψ, πνπ αθνξά ην επηπιένλ ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο πνζφ, πνπ
απνθαζίζηεθε λα δηαλεκεζεί πξνο ην κνλαδηθφ κέηνρν ηνπ Οξγαληζκνχ ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 9 επηεκβξίνπ
2019 απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

24

Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Δ. ΖΜΔΗΧΔΗ ΔΠΗ ΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
1.1 Υαξαθηεξηζηηθά Οξγαληζκνύ – Ννκηθό Πιαίζην
Ο Οξγαληζκφο Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία, πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ «Ληκεληθφ Σακείν Ζξαθιείνπ» ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη απνηειεί θαζνιηθφ δηάδνρν ηνπ.
Δίλαη αλψλπκε εηαηξεία, αλήθεη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο,ηειεί ππφηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ
Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαηδηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2932/27.6.2001 (Φ.Δ.Κ.
145 η.Α) , ην Ν.3429/27.12.2005 (ΦΔΚ 314 η.Α) θαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηελ ινηπή λνκνζεζία φπσο ηζρχεη
ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.
Μνλαδηθόο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.
(ΣΑΗΠΔΓ).
θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε εθκεηάιιεπζε, δηαρείξηζε, ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηνπ ιηκέλνο Ζξαθιείνπ θαη
θάζε ρψξνπ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρεξζαίαο θαη ζαιάζζηαο δψλεο ηνπ, θαηά ηξφπν πνπ ζα είλαη επσθειήο γηα ην
δεκφζην ζπκθέξνλ, γηα ηελ εζληθή θαη ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηνπο ρξήζηεο ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. Οη φξνη κε
ηνπο νπνίνπο αζθνχληαη νη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο δηέπνληαη απφ ην Νφκν 2932 ηνπ 2001 (ΦΔΚ.145/Α’/2706-2001).
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιν ην θάζκα ησλ ιηκεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο ζε
πινία, ηα θνξηία ηνπο θαη ηνπο επηβάηεο, κε θπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο απηέο ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ
ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ, ην ρεηξηζκφ ησλ θνξηίσλ ηνπο, ηηο ππεξεζίεο θνξηνεθθφξησζεο θαη απνζήθεπζεο
αγαζψλ, ηεο εμππεξέηεζεο επηβαηηθήο θίλεζεο, ηελ παξνρή ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ θαη ηελ παξαρψξεζε
ρψξσλ ζε ηξίηνπο έλαληη αληαιιάγκαηνο.Ζ εηαηξεία δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Υ.Α..

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

25

Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

1.2 ύκβαζε παξαρώξεζεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εώλεο
Ζ Δηαηξία έρεη ην δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο
Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο ηνπ Ζξαθιείνπ θαη ηνπ φξκνπ ιηλνπεξακάησλ, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα
ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Ζ σο άλσ ζχκβαζε, απέθηεζε ηζρχ ηππηθνχ λφκνπ κε βάζε ηε ζρεηηθή θχξσζή ηεο απφ
ην λ. 4597/2019 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ βάζεη ησλ άξζξσλ 12-14 ηνπ 4664/14.02.2020. Σν παξαπάλσ
απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4597.2019, παξαρσξήζεθε ζηνλ
Ο.Λ.Ζ Α.Δ γηα 40 έηε, κε ηελ απφ 30Ηαλνπαξίνπ 2003 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ
Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Λ.Ζ Α.Δ θαη έιεγε ην έηνο 2043. ηε ζπλέρεηα κε ην λφκν 4597/2019 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο
απηνχ βάζεη ησλ άξζξσλ 12-14 ηνπ 4664/2020 ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο επεθηάζεθε ζε 60 έηε, ήηνη έσο ην
2063.
Σν δηθαίσκα παξέρεηαη θαηά αξρήλ θαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνχ ηνπ Ληκέλα
Ζξαθιείνπ θαη ν Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. αλαιακβάλεη λα ην αζθεί ζε άκεζε ζπλάθεηα πξνο ηε ιηκεληθή δξάζε, γηα ηελ
ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ εμππεξεηνχλ άκεζα ηελ παξνρή
ιηκεληθψλ εμππεξεηήζεσλ. Ζ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα παξνρή ηνπ Γηθαηψκαηνο δελ παξαγλσξίδεη ηελ πξννπηηθή
ελδερφκελεο κειινληηθήο απειεπζέξσζεο ηεο παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Ο.Λ.Ζ.
Α.Δ. ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε πεξαηηέξσ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ησλ ιηκεληθψλ θιπ ππνδνκψλ πξνο
επηρεηξήζεηο παξνρήο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ εθφζνλ απηέο έρνπλ ιάβεη ηηο απαηηνχκελεο εγθξίζεηο.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4597/2019, ην δηθαίσκα ππν-παξαρώξεζεο ζε
ηξίηνπο, κέζσ κίαο ή πεξηζζνηέξσλ, ηαπηφρξνλσλ ή δηαδνρηθψλ, ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ή/θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ
εγθαηαζηάζεσλ,κεηαβηβάδεηαη θαη πεξηέξρεηαη, ρσξίο αληάιιαγκα, ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ.» (Σ.Α.Η.ΠΔ.Γ).
ε πεξίπησζε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ ππν-παξαρσξήζεσλ, ηαπηνρξφλσλ ή δηαδνρηθψλ, κεηά ηελ θχξσζε,
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 3, ησλ ζπκβάζεσλ ππν-παξαρψξεζεο πνπ ζπλάπηεη ην Σακείν, ηα
δηθαηψκαηα ρξήζεο, δηνίθεζεο, ζπλήζνπο δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ινηπψλ επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ
ή/θαη ιηκεληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ππεξεζηψλ ησλ ιηκεληθψλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ δελ έρνπλ ππνπαξαρσξεζεί, αζθνχληαη απφ ηνπο νηθείνπο Οξγαληζκνχο Ληκέλνο Α.Δ., κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4597/2019.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζπκβάζεηο ππν-παξαρψξεζεο πεξηνξίδνληαη απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο θχξηαο
ζχκβαζεο, ε νπνία σζηφζν δχλαηαη λα παξαηαζεί κε λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ.
Σέινο, αλαθέξεηαη φηη κε βάζεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.4597/2019, απμάλεηαη θαηά 1,5% θαη δηακνξθώλεηαη ζην
3,5%, ην πνζνζηφ ηνπ αληαιιάγκαηνο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ελνπνηεκέλσλ εηήζησλ εζφδσλ
ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο νηθείαο ρξήζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ εθηάθησλ εζφδσλ, ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη ησλ
εζφδσλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, πνπ νξίδεηαη σο αληάιιαγκα ηεο παξαρψξεζεο.
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμέηαζε ην θαηά πφζν ε ζχκβαζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπαπνθιεηζηηθνχ
δηθαηψκαηνο ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ θαη θηηξηαθψλεγθαηαζηάζεσλ ηεο ρεξζαίαο ιηκεληθήο
δψλεο ηνπ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ εκπίπηεη ή φρη ζηηο δηαηάμεηοηεο Γηεξκελείαο 12 (ΔΓΓΠΥΑ 12) ή ηνπ ΓΠΥΑ 16.
Δπί απηνχ αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Ζ έλλνηα ηεο ρξήζεο πεξηιακβάλεη ηε θπζηθή θαηνρή θαη εμνπζίαζε ησλ παξαρσξνχκελσλ, επίζεο ηε
δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπο, ηελ πξνζσξηλή παξαρψξεζε επ΄αληαιιάγκαηη θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε
επελδχζεσλ θεθαιαίνπ.
Δπίζεο, ε ππνδνκή απνηεινχζε ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη έρεη δνζεί γηα ρξήζε ζηνλ
Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκθσλίαο παξνρήο ππεξεζηψλ. ην ηέινο ηεο ζχκβαζεο φιεο νη
παξαρσξεζείζεο εγθαηαζηάζεηο επηζηξέθνπλ απηνδηθαίσο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Γειαδή ην Διιεληθφ
Γεκφζην ειέγρεη νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ππφινηπν ζπκθεξφλησλ ζηελ ππνδνκή ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ ηεο
ζπκθσλίαο. Ζ ιηκεληθή ππνδνκή ζπληζηά θνηλφρξεζην αγαζφ εθηφο ζπλαιιαγήο. Ο Οξγαληζκφο ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8 ηεο πκβάζεσο δηθαηνχηαη απνδεκίσζεο απφ ην Γεκφζην γηα ηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ Νέσλ
Δπελδχζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ίδηνπο πφξνπο.
Σέινο, ν Ο.Λ.Ζ.Α.Δ. θέξεη ηελ επζχλε θαη ηε δαπάλε ηεο ηξέρνπζαο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ησλ
παξαρσξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ πξφζζεησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (ζπλήζε έξγα) πξνθεηκέλνπ λα
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δηαηεξείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Σν Γεκφζην ζα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ
«Δζληθνχ Δπηπέδνπ».
Σν Διιεληθφ Γεκφζην δελ ειέγρεη ή ξπζκίδεη εμνινθιήξνπ ην πνηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρεη ε Δηαηξεία κε
ηελ ππνδνκή πνπ ηεο έρεη παξαζρεζεί θαη ζε πνηνπο. Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη
από ην Γ.. θαη εγθξίλεηαη κε Γη-Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ ζχκθσλα κε ηα
πξνδηαγξαθφκελα ζηα άξζξα 7 & 10 ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 η.Α 27.12.05).
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε Γηνίθεζε θαηέιεμε φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία :
Γελεκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 12, θαζψο :
i.

Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. ,εγθξίλεηαη κε Γη-Τπνπξγηθή
Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα άξζξα 7 & 10 ηνπ
Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 η.Α 27.12.05).

ii.

Ζ παξαρσξνχζα αξρή δελ έρεη θαλέλα έιεγρν επί ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη. Ζ Δηαηξεία δχλαηαη
λα παξαρσξεί ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ ζε ηξίηνπο γηα ζθνπνχο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ιηκεληθψλ ή κε ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη πέξαλ ηεο
δηάξθεηαο θαη ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο.

iii.

Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο επελδχζεσλ
παξά κφλν φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα.

Ζ χκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 16ρσξίο σζηφζν λα αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο
σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζφηη ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα/δηθαίσκαείλαη ζην ζχλνιν ηνπ κεηαβιεηφ ήηνη
3,5% επί ησλ εηήζησλ εζφδσλ θαη αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ
(απνηειεζκάησλ).
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1.3 θνπόο ηεο εηαηξείαο
ηνλ ζθνπφ ηεο Δηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη:
 Ζ παξνρή θάζε είδνπο ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο, ε αλαβάζκηζε, ε ζπληήξεζε, ε βειηίσζε
θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιηκέλα.
 Ζ παξνρή ππεξεζηψλ ειιηκεληζκνχ ησλ πινίσλ θαη δηαθίλεζεο επηβαηψλ, νρεκάησλ,θνξηίσλ.
 Ζ εγθαηάζηαζε,νξγάλσζε θαη εθκεηάιιεπζε θάζε είδνπο ιηκεληθήο ππνδνκήο .
 Ζ 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.
 Ζ 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.
 Ζ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ κέζσ ηερλνινγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ
εθζπγρξνληζκνχ.
 Ζ κέξηκλα αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ ιηκέλα.
 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ ιηκέλα, ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο.
 Ζ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ έρεη ζρέζε κε ηνπο θνξείο
δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηκέλσλ ηεο ρψξαο .
 Ζ 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
 Κάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη αλαηεζεί ζηα Ληκεληθά Σακεία σο λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ.

2. ΤΝΟΦΖ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2019 θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ
01.01.2019 κέρξη 31.12.2019 θαη έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ). Ζ ζχληαμε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηε ρξήζε
εθηηκήζεσλ θαη θξίζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη πεξηνρέο πνπ εκπεξηέρνπλ κεγάιν
βαζκφ ππνθεηκεληθφηεηαο θαη είλαη πεξίπινθεο, ή νη ππνζέζεηο θαη εθηηκήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηηο
παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη ζηε ζεκείσζε Νν3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (goingconcernbasis) θαη
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ
παξαδνρή φηη ε εηαηξεία ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί
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ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο. Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε εηαηξία γηα ηε ζχληαμε ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 31.12.2019, είλαη ζπλεπείο κε απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο
δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2018.
2.2 Αξρή ζπλέρεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο (GoingConcern)
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ ζπληάρζεθαλ κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρεηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οξγαληζκνχ εθηηκά φηη ε παξαπάλσ αξρή είλαη ηζρπξή παξά ηηο
δπζκελείο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παλδεκηθή έμαξζε ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19) θαη ηηο νηθνλνκηθέο
ζπλέπεηεο απηήο. Σν πςειφ απφζεκα δηαζεζίκσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κεδεληθή κφριεπζε εθηηκάηαη φηη
ζσξαθίδνπλ επαξθψο ηελ εηαηξεία απφ ηηο αλακθίβνια αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα έρεη ζηα έζνδα
θαη ηελ εηζπξαμηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ.
2.3 Αιιαγέο ζε ινγηζηηθέο αξρέο
Σν πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ), θαζψο θαη ε Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ, έρνπλ εθδψζεη κηα
ζεηξά λέσλ ΓΠΥΑ θαη δηεξκελεηψλ, ηα νπνία είηε είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηηο ινγηζηηθέο ρξήζεηο πνπ μεθηλνχλ
απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019 θαη κεηά, είηε δελ είλαη ππνρξεσηηθά θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ
ελδηάκεζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ δελ είραλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο
Οξγαληζκφο έρεη πηνζεηήζεη πιήξσο φια ηα ΓΠΥΑ θαη δηεξκελείεο πνπ ε εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2019, ελψ εμεηάδεη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε πηνζέηεζε ησλ ππφινηπσλ
ΓΠΥΑ θαη δηεξκελεηψλ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σα ζεκαληηθφηεξα λέα πξφηππα θαη
δηεξκελείεο παξαηίζεληαη παξαθάησ:
(α) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, Αλαζεσξήζεηο θαη Σξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία έρνπλ
ηεζεί ζε ηζρύ θαη έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Πξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε εθαξκνγή ηνπο
είλαη ππνρξεσηηθή απφ ηελ 01.01.2019 ή κεηαγελέζηεξα.


ΓΠΥΑ 16 «Μηζζώζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019)
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 16. θνπφο
ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο λένπ Πξνηχπνπ γηα κηζζψζεηο πνπ θαζνξίδεη ηηο αξρέο ηηο
νπνίεο εθαξκφδνπλ θαη ηα δχν κέξε ζε κία ζχκβαζε - δειαδή θαη ν πειάηεο («ν κηζζσηήο») θαη ν
πξνκεζεπηήο («ν εθκηζζσηήο») - γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο κηζζψζεηο θαηά ηξφπν
πνπ απεηθνλίδεη πηζηά απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ν κηζζσηήο ζα πξέπεη
λα αλαγλσξίζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κίζζσζε. Οη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Βιέπε ζεκ. 1.2 αλαθνξηθά κε ηε
ζχκβαζε παξαρψξεζεο.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

30

Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ



ΔΓΓΠΥΑ 23 «Αβεβαηόηεηα ζρεηηθά κε Υεηξηζκνύο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019)
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε κίαο λέαο Γηεξκελείαο, ηεο ΔΓΓΠΥΑ 23. Σν ΓΛΠ
12 «Φφξνη Δηζνδήκαηνο» πξνζδηνξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ηνπ ηξέρνληνο θαη αλαβαιιφκελνπ
θφξνπ, αιιά δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο
ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ ΔΓΓΠΥΑ 23 πεξηιακβάλεη ηηο επηπξφζζεηεο ηνπ ΓΛΠ 12 απαηηήζεηο,
πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο
αβεβαηφηεηαο ζηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ θφξσλ εηζνδήκαηνο. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.



Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 9: «Πξνπιεξσζέληα ηνηρεία κε Αξλεηηθή Απόδνζε» (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
ΓΠΥΑ 9. Βάζεη ησλ πθηζηάκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΥΑ 9, κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα επηκεηξνχζε
έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή απφδνζε ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ, θαζψο ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «αξλεηηθήο απφδνζεο» ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη
δεκηνπξγεί ελδερφκελεο ηακεηαθέο ξνέο νη νπνίεο δελ απνηεινχληαη κφλν απφ πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη
ηφθνπ. Βάζεη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο επηηξέπεηαη λα επηκεηξνχλ ζπγθεθξηκέλα
πξνπιεξσηέα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κε αξλεηηθή απφδνζε ζην απνζβεζκέλν
θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, εθφζνλ πιεξείηαη κία ζπγθεθξηκέλε
πξνυπφζεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.



Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 28: «Μαθξνπξόζεζκεο πκκεηνρέο ζε πγγελείο θαη Κνηλνπξαμίεο»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
ΓΛΠ 28. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ινγηζηηθφ
ρεηξηζκφ ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζπκκεηνρψλ ζε κία ζπγγελή ή θνηλνπξαμία – ζηηο νπνίεο δελ
εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο θαζαξήο ζέζεο – βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 9. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε
ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.



Δηήζηεο Βειηηώζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Κύθινο 2015-2017 (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2019)
Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε «Δηήζηεο Βειηηψζεηο ησλ ΓΠΥΑ – Κχθινο
2015-2017», ε νπνία απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλα Πξφηππα θαη απνηειεί
κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο εηήζηεο βειηηψζεηο ζηα ΓΠΥΑ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θχθιν απηφλ είλαη νη εμήο: ΓΠΥΑ 3 - ΓΠΥΑ 11: πκκεηνρηθά δηθαηψκαηα πνπ
θαηείρε πξνεγνπκέλσο ν απνθηψλ ζε κία απφ θνηλνχ ιεηηνπξγία, ΓΛΠ 12: Δπηπηψζεηο ζηνλ θφξν
εηζνδήκαηνο απφ πιεξσκέο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ηαμηλνκεκέλα σο ζηνηρεία ησλ ηδίσλ
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θεθαιαίσλ, ΓΛΠ 23: Κφζηε δαλεηζκνχ επηιέμηκα γηα θεθαιαηνπνίεζε. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ
επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.


Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 19: «Σξνπνπνίεζε, Πεξηθνπή ή Γηαθαλνληζκόο Πξνγξάκκαηνο
Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ
01.01.2019)
Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
ΓΛΠ 19, βάζεη ησλ νπνίσλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα απαηηείηαη λα ρξεζηκνπνηεί επηθαηξνπνηεκέλεο
αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηξέρνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ θαζαξνχ
ηφθνπ γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε, ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο
πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο
θαηαλφεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ε παξνρή πεξηζζφηεξν ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο
ρξήζηεο απηψλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ επίδξαζε ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο.

(β) Νέα Πξόηππα, Γηεξκελείεο, αλαζεσξήζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ ηα νπνία δελ
έρνπλ αθόκα ηεζεί ζε ηζρύ ή δελ έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
Σα αθφινπζα λέα Πξφηππα, Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνηήζεηο Πξνηχπσλ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην
Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (IASB), αιιά είηε δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ είηε δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.


Αλαζεώξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Πιαηζίνπ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (εθαξκφδεηαη γηα
εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2020)
Σνλ Μάξηην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ Δλλνηνινγηθνχ Πιαηζίνπ ηεο
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ ζεκάησλ ηα
νπνία δελ θαιχπηνληαλ, θαζψο επίζεο θαη ε επηθαηξνπνίεζε θαη παξνρή δηεπθξηλίζεσλ ζε ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλεο θαζνδεγήζεηο. Σν αλαζεσξεκέλν Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη έλα λέν θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε, ζην νπνίν αλαιχεηαη ε έλλνηα
ηεο επηκέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ
επηινγή κίαο βάζεο επηκέηξεζεο, ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζίαζε θαη γλσζηνπνίεζε ζηηο
Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ηελ απναλαγλψξηζε ζηνηρείσλ ηνπ
ελεξγεηηθνχ θαη ππνρξεψζεσλ απφ ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Πεξαηηέξσ, ην αλαζεσξεκέλν
Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο πεξηιακβάλεη βειηησκέλνπο νξηζκνχο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζνδήγεζε πνπ ππνβνεζά ηελ εθαξκνγή ησλ ελ
ιφγσ νξηζκψλ, επηθαηξνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ, θαζψο επίζεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο, φπσο νη ξφινη ηεο
δηαρείξηζεο,

ηεο

ζπληεξεηηθφηεηαο

θαη

ηεο

αβεβαηφηεηαο

θαηά

ηελ

επηκέηξεζε

ζηελ

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01/01/2020.
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Σξνπνπνηήζεηο ζηηο Αλαθνξέο ηνπ Δλλνηνινγηθνύ Πιαηζίνπ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2020)
Σνλ Μάξηην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε Σξνπνπνηήζεσλ ζηηο Αλαθνξέο ηνπ
Δλλνηνινγηθνχ Πιαηζίνπ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαζεψξεζήο ηνπ.
Οξηζκέλα Πξφηππα πεξηιακβάλνπλ ξεηέο αλαθνξέο ζε πξνγελέζηεξεο εθδφζεηο ηνπ Δλλνηνινγηθνχ
Πιαηζίνπ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. θνπφο ησλ ελ ιφγσ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ε
επηθαηξνπνίεζε ησλ σο άλσ αλαθνξψλ θαη ε ππνζηήξημε γηα ηε κεηάβαζε ζην αλαζεσξεκέλν
Δλλνηνινγηθφ Πιαίζην ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε
φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα
αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01.01.2020.



Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 θαη ζην ΓΛΠ 8: «Οξηζκόο ηνπ Οπζηώδνπο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2020)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο,
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί επθνιφηεξν γηα ηηο εηαηξείεο λα πξνβνχλ ζε άζθεζε θξίζεο ζρεηηθά κε ην
νπζηψδεο κέγεζνο. Ο νξηζκφο ηνπ νπζηψδνπο βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ πνηεο πιεξνθνξίεο
ζα πξέπεη λα πεξηιεθζνχλ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπο Καηαζηάζεηο. Ο λένο νξηζκφο ηξνπνπνηεί ην ΓΛΠ 1
θαη ην ΓΛΠ 8. Οη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ ηνλ νξηζκφ ηνπ νπζηψδνπο θαη πψο απηφο ζα πξέπεη
λα εθαξκνζηεί, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηνλ νξηζκφ θαζνδήγεζε ε νπνία κέρξη ηψξα πεξηιακβαλφηαλ ζε
άιια Πξφηππα. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ
Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01.01.2020.



Σξνπνπνηήζεηο ζηα ΓΠΥΑ 9, ΓΛΠ 39 θαη ΓΠΥΑ 7: “Αλακόξθσζε εκείνπ Αλαθνξάο
Δπηηνθίνπ” (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2020)
Σνλ επηέκβξην ηνπ 2019, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ζε νξηζκέλεο απαηηήζεηο
ζπγθεθξηκέλσλ ινγηζηηθψλ ρεηξηζκψλ αληηζηάζκηζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμνκαιχλεη ελδερφκελεο
επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αβεβαηφηεηα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ
εκείνπ Αλαθνξάο Δπηηνθίνπ. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ παξνρή
ρξήζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο εηαηξείεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ
αβεβαηφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ ζεκείσλ αλαθνξάο επηηνθίνπ, φπσο
ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο απαηηείηαη λα παξάζρνπλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο
ζηνπο επελδπηέο αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο αληηζηάζκηζεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο ελ ιφγσ
ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηηο
Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ έρνπλ πηνζεηεζεί
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 01.01.2020.
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Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΠΥΑ 3: «Οξηζκόο κίαο Δπηρείξεζεο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2020)
Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2018, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ζην
ΓΠΥΑ 3 πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνλ νξηζκφ κίαο επηρείξεζεο. Οη ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηηο
εηαηξείεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ κία απφθηεζε απνηειεί ζπλέλσζε επηρεηξήζεσλ ή απφθηεζε ζηνηρείσλ
ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο ηξνπνπνηεκέλνο νξηζκφο επηζεκαίλεη φηη ε εθξνή κίαο επηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη
αγαζά θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο, ελψ ν πξνγελέζηεξνο νξηζκφο εζηίαδε ζηηο απνδφζεηο ππφ ηε
κνξθή κεξηζκάησλ, ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή άιισλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ζηνπο επελδπηέο θαη ζε
ηξίηνπο. Δπηπιένλ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρείξεζεο, ην IASB κέζσ ηεο ελ ιφγσ έθδνζεο
παξέρεη ζπκπιεξσκαηηθή θαζνδήγεζε. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.



ΓΠΥΑ 17 «Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά
ηελ 01.01.2021)
Σνλ Μάην ηνπ 2017, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ελφο λένπ Πξνηχπνπ, ηνπ ΓΠΥΑ 17, ην νπνίν
αληηθαζηζηά έλα ελδηάκεζν Πξφηππν, ην ΓΠΥΑ 4. θνπφο ηνπ έξγνπ ηνπ IASB ήηαλ ε αλάπηπμε ελφο
εληαίνπ Πξνηχπνπ βαζηζκέλνπ ζηηο αξρέο (principle-based standard) γηα ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ φισλ
ησλ ηχπσλ αζθαιηζηηθψλ ζπκβάζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ αληαζθάιηζεο πνπ
θαηέρεη έλαο αζθαιηζηηθφο θνξέαο. Έλα εληαίν Πξφηππν βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ζα εληζρχζεη ηε
ζπγθξηζηκφηεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο κεηαμχ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ, δηθαηνδνζηψλ θαη
θεθαιαηαγνξψλ. Σν ΓΠΥΑ 17 θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη κία νηθνλνκηθή
νληφηεηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ
εθδίδεη θαη ζπκβάζεηο αληαζθάιηζεο πνπ θαηέρεη. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ
παξαπάλσ ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.



Σξνπνπνηήζεηο ζην ΓΛΠ 1 «Σαμηλόκεζε Τπνρξεώζεσλ σο Βξαρππξόζεζκεο ή Μαθξνπξόζεζκεο»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 01.01.2022)
Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2020, ην IASB πξνέβε ζηελ έθδνζε ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ ΓΛΠ 1 πνπ επεξεάδνπλ ηηο
απαηηήζεηο γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνπλ
έλα απφ ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο κηαο ππνρξέσζεο σο καθξνπξφζεζκε, ηελ απαίηεζε γηα κία νληφηεηα
λα έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιεη ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο κεηά ηελ
πεξίνδν αλαθνξάο. Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) απνζαθήληζε φηη ην δηθαίσκα κίαο νληφηεηαο
γηα αλαβνιή ηνπ δηαθαλνληζκνχ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ εκεξνκελία αλαθνξάο, β)
απνζαθήληζε φηη ε ηαμηλφκεζε ηεο ππνρξέσζεο δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζέζεηο ή πξνζδνθίεο ηεο
δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ εμάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλαβνιήο ηνπ δηαθαλνληζκνχ, γ) επεμεγνχλ πψο
νη ζπλζήθεο δαλεηζκνχ επεξεάδνπλ ηελ ηαμηλφκεζε, θαη δ) απνζαθήληζε ησλ απαηηήζεσλ ζρεηηθά κε
ηελ ηαμηλφκεζε ππνρξεψζεσλ κίαο νληφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα ή ελδερνκέλσο λα δηαθαλνλίζεη κέζσ
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έθδνζεο ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Ο Οξγαληζκφο ζα εμεηάζεη ηελ επίπησζε φισλ ησλ παξαπάλσ
ζηηο Οηθνλνκηθέο ηνπ Καηαζηάζεηο, αλ θαη δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ θακία. Σα αλσηέξσ δελ έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Ο Οξγαληζκφο δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα. Με βάζε ηηο
ινγηζηηθέο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη, ε Γηνίθεζε δελ αλακέλεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ Πξνηχπσλ θαη Γηεξκελεηψλ, φηαλ απηά θαηαζηνχλ
εθαξκφζηκα.
3. ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
3.1 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο
Λεηηνπξγηθό λόκηζκα θαη λόκηζκα παξνπζίαζεο: Σα ζηνηρεία ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο,
απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ
λφκηζκα). Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ, πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα ηεο
Δηαηξίαο.
πλαιιαγέο θαη ππόινηπα: Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα κε ηελ
ρξήζε ησλ ηζνηηκηψλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ. Κέξδε θαη δεκηέο απφ
ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη
ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο
ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζη’ απνηειέζκαηα.
3.2 Δλζώκαηα πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκεηψζεηο. Σν
θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεοδαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ.
Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο θαηαρσξνχληαη ζε επαχμεζε ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ή σο
μερσξηζηφ πάγην κφλνλ εάλ είλαη πηζαλφ ηα κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε λα εηζξεχζνπλ θαη ην θφζηνο ηνπο
κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ
πξαγκαηνπνηνχληαη. Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη, νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ
παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Πάγηα
Κηίξηα Δγθαηαζηάζεηο θηηξίσλ
Έξγα ππνδνκήο
Μεραλήκαηα βαξέσο ηχπνπ
Λνηπφο Μεραλ/θφο Δμνπιηζκφο
Μεηαθνξηθά κέζα
Ζιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο
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28 έηε
12 έηε
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Γελ έρνπλ ππνινγηζηεί ππνιεηκκαηηθέο αμίεο γηα θακία θαηεγνξία παγίσλ ζηνηρείσλ..
3.3 Χθέιηκε δσή απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εμεηάδεη ηηο σθέιηκεο δσέο ησλ απνζβέζηκσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε ρξήζε, γηα λα
εθηηκεζεί θαηά πφζν ζπλερίδνπλ λα είλαη θαηάιιειεο. Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ σθέιηκσλ δσψλ, ε Γηνίθεζε ηεο
Δηαηξείαο ιακβάλεη ππφςε ηελ αλακελφκελε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ αλακελφκελε
θπζηνινγηθή θζνξά θαη λνκηθνχο ή παξφκνηνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ
Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο εθηηκά φηη νη σθέιηκεο δσέο ηελ 31.12.2019 αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλακελφκελε
ρξεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.
3.4 Άπιαπεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Σα αζψκαηα πάγηα απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηα θφζηε δηαθφξσλ κειεηψλ θαη αδεηψλ ρξήζεσο
ινγηζκηθψλ.Απεηθνλίδνληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο θηήζεο. Ζ απφζβεζε ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε ζπληειεζηέο νη νπνίνη πξνζεγγίδνπλ ηηο ζρεηηθέο σθέιηκεο
δηάξθεηεο δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
Δίδνο Παγίνπ
Λνγηζκηθά
Μειέηεο

Δηήζηνο πληειεζηήο Απόζβεζεο
30%
20%

3.5 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απξνζδηφξηζηε σθέιηκε δσή δελ απνζβέλνληαη θαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν
απνκείσζεο εηεζίσο,φηαλ θάπνηα γεγνλφηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη
αλαθηήζηκε. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί. Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία
κεηαμχ εχινγεο αμίαο κεησκέλε κε ην απαηηνχκελν γηα ηελ πψιεζε θφζηνο θαη αμίαο ρξήζεσο. Γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο κνλάδεο
δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ
πξνθχπηνπλ.
3.6 Απνζέκαηα
Σα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εηαηξείαο,
απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο θαη ην θφζηνο
ηνπο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.
3.7 Υξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Αξρηθή αλαγλώξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
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Ο Οξγαληζκφο επηκεηξά ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ απφθηεζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ο Οξγαληζκφο
αλαγλσξίδεη αξρηθά ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο ρσξίο ζεκαληηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπληζηψζα ζηελ ηηκή
ζπλαιιαγήο ηνπο.
Σαμηλόκεζε θαη επηκέηξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
Όια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 9
επηκεηξνχληαη κεηαγελέζηεξα ζηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε ζην απνζβεζκέλν θφζηνο ή ζηελ εχινγε αμία.
χκθσλα κε ην ΓΠΥΑ 9, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηαμηλνκνχληαη ζε κηα απφ ηηο εμήο
ηξεηο θαηεγνξίεο:


ζην απνζβεζκέλν θφζηνο «AC», εθφζνλ πιεξνχληαη ακθφηεξεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
-

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαηεξείηαη ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε δηαθξάηεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη

-

βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
δεκηνπξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά
ζε απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θεθαιαίνπ (solely
payments of principle and interest – SPPI)



ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ ινηπψλ απνηειεζκάησλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε «FVTOCI», εθφζνλ
πιεξνχληαη ακθφηεξεο νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:
-

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δηαηεξείηαη ζην πιαίζην ελφο επηρεηξεκαηηθνχ
κνληέινπ ηνπ νπνίνπ ν ζηφρνο επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ
ξνψλ φζν θαη κε ηελ πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη

-

βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
δεκηνπξγνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ηακεηαθέο ξνέο πνπ ζπλίζηαληαη απνθιεηζηηθά
ζε απνπιεξσκή θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ θεθαιαίνπ



ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ «FVTPL»: ζε θάζε άιιε πεξίπησζε, ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζα επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ
απνηειεζκάησλ.

Σν πξφηππν θαηαξγεί ηηο ππάξρνπζεο θαηεγνξίεο ηνπ ΓΠΛ 39, ήηνη ηηο δηαθξαηνχκελεο κέρξη ηε ιήμε
επελδχζεηο, ηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο, θαη ηα δηαζέζηκα πξνο πψιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ
ελεξγεηηθνχ. Ζ βάζε ηεο ηαμηλφκεζεο θαη ηεο επαθφινπζεο επηκέηξεζεο εμαξηάηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο δχν
παξάγνληεο:


Σν επηρεηξεζηαθφ κνληέιν ηεο νληφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ.



Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο νληφηεηαο.
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Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Όκηινο δηαρεηξίδεηαη ηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηακεηαθέο ξνέο θαη θαζνξίδεη εάλ
νη ηακεηαθέο ξνέο ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ηελ πψιεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή θαη απφ ηα δχν. Ζ αμηνιφγεζε επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ
εθηειείηαη βάζεη ζελαξίσλ πνπ αλακέλνληαη εχινγα απφ ηνλ Οξγαληζκφ θαη δελ βαζίδεηαη ζε ζελάξηα
«ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο» ή «πξνζνκνίσζεο θξίζεο».
Ζ δνθηκή SPPI είλαη ε δεχηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο AC ή FVTOCI ή FVTPL απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Δηδηθφηεξα, γηα έλα
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηκεηξεζεί ζε AC ή FVTOCI, νη ζπκβαηηθνί φξνη ηνπ πξέπεη λα
νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ζηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ λα απνηεινχληαη απφ πιεξσκέο θεθαιαίνπ θαη
ηφθσλ επί ηνπ αλεμφθιεηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.
Ο Οξγαληζκφο ηαμηλνκεί ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ δηαθξαηνχληαη ζην πιαίζην
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ «δηαθξάηεζεο κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ» («hold to
collect») ή «δηαθξάηεζεο κε ζθνπφ ηελ είζπξαμε ζπκβαηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ή πψιεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» («hold to collect and sell») ζε FVTPL.
3.8 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο, ηηο
βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ θαη ηηο ηξαπεδηθέο
ππεξαλαιήςεηο.
3.9 Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ κία κεηνρή αλήθνπζα ζην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο
ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ). Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ
ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο.
3.10 Αλαβαιιόκελνοθόξνο εηζνδήκαηνο
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ησλ ππνρξεψζεσλ. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο δελ ινγίδεηαη ζηηο κφληκεο δηαθνξέο θνξνινγηθήο θαη
ινγηζηηθήο βάζεο. Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη θαηά ηελ
έθηαζε ζηελ νπνία ζα ππάξμεη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο
δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε. εκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο,
ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3986/2011 (θαηαζηαηηθφο λφκνο Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.) θαη ηεο πεξίπησζεο (ε)
ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4172/2013 ε εηαηξεία απαιιάζζεηαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ
ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

38

Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

3.11 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό
Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο:Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο
θαηαρσξνχληαη σο έμνδν φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία:
Σν ΓΛΠ 19 δηαρσξίδεη ηηο παξνρέο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε ζε Καζνξηζκέλεο Παξνρήο θαη Καζνξηζκέλεο
Δηζθνξάο. Σα πιάλα Καζνξηζκέλεο Δηζθνξάο ινγηζηηθνπνηνχληαη ζε ηακεηαθή βάζε, δειαδή ην έμνδν ζηνλ
Λνγαξηαζκφ ρξήζεο θάζε πεξηφδνπ ηζνχηαη κε ηελ εηζθνξά πνπ θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο. Ζ ινγηζηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ πιάλσλ Καζνξηζκέλεο Παξνρήο πεξηιακβάλεη αλαινγηζηηθή απνηίκεζε, γηαηί ην πξφηππν
αμηψλεη ην θφζηνο ηνπο λα θαηαλεκεζεί ζηελ εξγαζηαθή πεξίνδν θάζε εξγαδνκέλνπ. Οη απνδεκηψζεηο κε βάζε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2112/20 (φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην λφκν 4093/12) θαη ηνπ Ν.103/75,θαηαηάζζνληαη
σο θαζνξηζκέλεο παξνρήο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΛΠ 19. Ζ αλαινγηζηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε
ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδαο (Projected Unit Credit Method). Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 19 επηβάιιεη
πιένλ :


ηε ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλσλ αλαινγηζηηθψλ παξαδνρψλ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο
ηξέρνπζαο ππεξεζίαο θαη ηνπ θαζαξνχ ηφθνπ γηα ηελ ελαπνκέλνπζα πεξίνδν κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε,
ηελ πεξηθνπή ή ηνλ δηαθαλνληζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ.



ηελ άκεζε αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ /δεκηψλ ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα θαη ηελ
νξηζηηθή εμαίξεζε ηνπο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο,



ηε κε αλαγλψξηζε πιένλ ησλ αλακελφκελσλ απνδφζεσλ ησλ επελδχζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηα
απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο αιιά ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ηφθνπ επί ηεο θαζαξήο
ππνρξέσζεο/(απαίηεζεο) ηεο παξνρήο ππνινγηδφκελνπ βάζεη ηνπ πξνεμνθιεηηθνχ επηηνθίνπ πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο ππνρξέσζεο θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ,



ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο πξνυπεξεζίαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηελ λσξίηεξα εθ ησλ
εκεξνκεληψλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή φηαλ αλαγλσξίδεηαη ε ζρεηηθή αλαδηάξζξσζε ή ε
ηεξκαηηθή παξνρή,



ινηπέο αιιαγέο πνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο γλσζηνπνηήζεηο, φπσο πνζνηηθή αλάιπζε επαηζζεζίαο.

3.12 Δπηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδφηεζε αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ,
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη ζρεηηθνί φξνη ζα
ηεξεζνχλ. Όηαλ νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ε εχινγε αμία πηζηψλεηαη
ζε ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο κε ηζφπνζεο
εηήζηεο δφζεηο κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ
επηρνξεγήζεθε. Όηαλ ε επηρνξήγεζε ζρεηίδεηαη κε δαπάλε, αλαγλσξίδεηαη ζαλ έζνδν ζηε δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηζηνίρεζε ηεο επηρνξήγεζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο
πξννξίδεηαη λα απνδεκηψζεη.
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3.13 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο γηα απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο, έμνδα αλαδηάξζξσζεο θαη απνδεκηψζεηο αλαγλσξίδνληαη
φηαλ: α) Τπάξρεη κία παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο απνηέιεζκα παξειζνληηθψλ γεγνλφησλ β)
Δίλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα ηνλ δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο γ) Σν απαηηνχκελν πνζφ
κπνξεί λα εθηηκεζεί αμηφπηζηα.Όπνπ ππάξρνπλ δηάθνξεο παξφκνηεο ππνρξεψζεηο, ε πηζαλφηεηα φηη ζα απαηηεζεί
εθξνή θαηά ηελ εθθαζάξηζε πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο θαηεγνξίαο ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθά. Πξφβιεςε
αλαγλσξίδεηαη αθφκα θη αλ επηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα
θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή.
3.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Ζ Δηαηξεία αλαγλσξίδεη έζνδα ψζηε λα απεηθνλίδνπλ ηε κεηαβίβαζε ησλ ππνζρφκελσλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ
ζηνπο πειάηεο ζε πνζφ πνπ αληαλαθιά ην αληάιιαγκα ην νπνίν εθηηκνχλ φηη δηθαηνχληαη έλαληη ησλ ελ ιφγσ
αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σν έζνδν απφ ζπκβάζεηο κε πειάηεο αλαγλσξίδεηαη φηαλ πιεξνχληαη φια ηα παξαθάησ
θξηηήξηα:
i.

Σα κέξε ηεο ζχκβαζεο έρνπλ εγθξίλεη ηε ζχκβαζε θαη έρνπλ δεζκεπηεί λα εθηειέζνπλ ηηο αληίζηνηρεο
ππνρξεψζεηο ηνπο.

ii.

Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηα δηθαηψκαηα θάζε κέξνπο αλαθνξηθά κε ηα αγαζά ή ηηο
ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη λα κεηαβηβαζηνχλ

iii.

Ζ Δηαηξεία κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηνπο φξνπο πιεξσκήο γηα ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο πνπ πξφθεηηαη
λα κεηαβηβαζηνχλ.

iv.

Ζ ζχκβαζε έρεη εκπνξηθή ππφζηαζε.

v.

Δίλαη πηζαλφ ε Δηαηξεία λα εηζπξάμεη ην αληάιιαγκα πνπ δηθαηνχηαη έλαληη ησλ αγαζψλ ή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηνλ πειάηε.

Σν ζρεηηθφ έζνδν επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία ηνπ εηζπξαρζέληνο αληαιιάγκαηνο, θαζαξφ απφ θφξν
πξνζηηζέκελεο αμίαο, επηζηξνθέο , εθπηψζεηο θαη ρξεψζεηο θφξσλ ή ηειψλ. Όινη νη θφξνη θαη νη ζρεηηθέο
ρξεψζεηο πνπ εηζπξάηηεη ν Όκηινο απφ ηνπο επηβάηεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαηαρσξνχληαη ζε θαζαξή βάζε.
Σν πνζφ ηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη φηη κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα φηαλ φιεο νη ελδερφκελεο δεζκεχζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πψιεζε αγαζψλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έρνπλ επηιπζεί.
(α) Πσιήζεηο αγαζώλ
Οη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη
απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Παξνρή ππεξεζηώλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ παξέρνληαη νη ππεξεζίεο, κε βάζε ην ζηάδην
νινθιήξσζεο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
(γ) Έζνδα από ηόθνπο
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Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Όηαλ ππάξρεη απνκείσζε ησλ απαηηήζεσλ, ε ινγηζηηθή αμία απηψλ κεηψλεηαη ζην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο ην
νπνίν είλαη ε παξνχζα αμία ησλ αλακελφκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πξνεμνθινπκέλσλ κε ην αξρηθφ
πξαγκαηηθφ επηηφθην. ηελ ζπλέρεηα ινγίδνληαη ηφθνη κε ην ίδην επηηφθην επί ηεο απνκεησκέλεο (λέαο
ινγηζηηθήο) αμίαο.
(δ) Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
(ε) Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο
Σα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ινγίδνληαη ηελ πεξίνδν πνπ αθνξά ε κίζζσζε.
Οη ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο εζφδσλ ηεο Δηαηξίαο αθνξνχλ ηα εμήο:


Έζνδα ππεξεζηψλ containers: Σα έζνδα απηά αθνξνχλ παξνρή ππεξεζηψλ θνξηνεθθφξησζεο έκθνξησλ
ή θελψλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ θαη πξνο ηα πινία κε γεξαλνχο.



Έζνδα παξνρήο θνξην-εθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ πκβαηηθνχ Ληκέλνο: Σα έζνδα απηά αθνξνχλ
θνξηνεθθφξησζε ζπκβαηηθνχ θνξηίνπ (ειεχζεξνπ, ππνθείκελνπ θαη in transit) απφ / πξνο πινία κε
ειεθηξνθίλεηνπο γεξαλνχο.



Έζνδα παξνρήο αθάιππησλ ρσξψλ: Σα έζνδα πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία απφ ηελ ελνηθίαζε αθάιππησλ
ρψξσλ.



Έζνδα παξνρήο απφ πξνζνξκίζεηο, ηέιε νρεκάησλ θαη επηβαηψλ: Σα έζνδα απηά

αθνξνχλ ηα

δηθαηψκαηα (πξνζφξκηζεο, ζέζεο) πινίσλ θαη πισηψλ λαππεγεκάησλ, ηα δηθαηψκαηα επηζθεπήο ζέζεο
θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα απνδνηηθήο εηζθνξάο ζαιακεγψλ.
3.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε
δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
3.16 Καζνξηζκόο εύινγεο αμίαο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ
Δχινγε αμία νξίδεηαη σο ε ηηκή ζηελ νπνία ζα πσιεζεί έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ελεξγεηηθνχ
(ρξεκαηννηθνλνκηθφ ή κε) ή ε ηηκή πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα ηε κεηαβίβαζε κηαο ππνρξέσζεο
(ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή κε) ζε κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά θαηά ηελ
εκεξνκελία επηκέηξεζεο. ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο ππνζέηνπκε φηη ε ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο ππνρξέσζεο ιακβάλεη ρψξα είηε: (i) ζηελ θχξηα αγνξά γηα ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε ή (ii) ειιείςεη θχξηαο αγνξάο, ζηελ πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά γηα ην
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε. Έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν ζεσξείηαη φηη είλαη δηαπξαγκαηεχζηκν ζε
κηα θχξηα αγνξά αλ νη ηηκέο δηαπξαγκάηεπζεο είλαη άκεζα θαη ηαθηηθά δηαζέζηκεο απφ έλα ρξεκαηηζηήξην,
κεζίηε, επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα, κηα ππεξεζία ηηκνιφγεζεο ή έλα ξπζκηζηηθφ θνξέα θαη απηέο νη ηηκέο εθθξάδνπλ
ηξέρνπζεο θαη ηαθηηθά δηελεξγνχκελεο αγνξαίεο ζπλαιιαγέο ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Μηα νληφηεηα δελ
ρξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη εμαληιεηηθή έξεπλα φισλ ησλ πηζαλψλ αγνξψλ γηα λα εληνπίζεη ηελ θχξηα
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αγνξά ή, απνπζία θχξηαο αγνξάο, ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά, αιιά ιακβάλεη ππφςε ηεο φιεο ηηο επιφγσο
δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Απνπζία ζρεηηθψλ απνδείμεσλ γηα ην αληίζεην, ε αγνξά ζηελ νπνία κηα νληφηεηα ζα
πξαγκαηνπνηνχζε θαλνληθά κηα ζπλαιιαγή γηα ηελ πψιεζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο
ππνρξέσζεο ζεσξείηαη φηη είλαη ε θχξηα αγνξά ή, απνπζία θχξηαο αγνξάο, ε πιένλ ζπκθέξνπζα αγνξά. Δάλ
ππάξρεη θχξηα αγνξά γηα ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή ηελ ππνρξέσζε, ε επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο
αληηπξνζσπεχεη ηελ ηηκή ζηελ αγνξά απηή (είηε ε ηηκή απηή είλαη άκεζα παξαηεξήζηκε, είηε εθηηκάηαη κε ηε
ρξήζε άιιεο ηερληθήο απνηίκεζεο), αθφκα θαη εάλ ε ηηκή ζε κηα δηαθνξεηηθή αγνξά είλαη ελδερνκέλσο
πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο. Σν ΓΠΥΑ 13 θαζνξίδεη ηελ ηεξαξρία ησλ
κνληέισλ απνηίκεζεο ζρεηηθά κε ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απηά ηα
κνληέια (παξαηεξήζηκα ή κε ζηνηρεία). Σα παξαηεξήζηκα δεδνκέλα βαζίδνληαη ζε δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη
αληινχληαη απφ αλεμάξηεηεο πεγέο, ηα κε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα αλαθέξνληαη ζε παξαδνρέο ηεο Γηνίθεζεο. Ο
Οξγαληζκφοππνινγίδεη ηελ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηεξηδφκελνο ζε ζρεηηθφ πιαίζην πνπ
θαηαηάζζεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε κηα ηεξαξρία ηξηψλ επηπέδσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηίκεζή ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ:
Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο)
ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία
πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
4. ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΔΚΣΗΜΖΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα, σζηφζν
επαλεμεηάδνληαη δηαξθψο ζχκθσλα κε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθά γεγνλφηα.
Αλαγλώξηζε πκβάζεσο Παξαρώξεζεο : Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο έρεη αλαγλσξηζηεί ζχκθσλα κε ηα
πξνδηαγξαθφκελα ζην Γ.Π.Υ.Α. 16. Απαηηείηαη θξίζε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο &
ειέγρνπ ηεο ππνδνκήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην Γ.Π.Υ.Α. 16 ή ηελ Γηεξκελεία (IFRIC)
12.
Ζ Γηνίθεζε θαηέιεμε φηη ε ελ ιφγσ ζπκθσλία δελ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Γηεξκελείαο 12 γηα ηνπο
αθφινπζνπο ιφγνπο: α) Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη απφ ην Γ.. ,εγθξίλεηαη κε ΓηΤπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) πνπ δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα άξζξα 7 & 10
ηνπ Ν.3429/2005 (ΦΔΚ 314 η.Α 27.12.05). β) Ζ παξαρσξνχζα αξρή δελ έρεη θαλέλα έιεγρν επί ησλ ππεξεζηψλ
πνπ παξέρνληαη. Ζ Δηαηξεία δχλαηαη λα παξαρσξεί ηε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εγθαηαζηάζεσλ
ζε ηξίηνπο γηα ζθνπνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ιηκεληθψλ ή κε ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα φρη πέξαλ ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο. γ) Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο
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γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο επελδχζεσλ παξά κφλν φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξείηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα.
Ζ χκβαζε εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΠΥΑ 16ρσξίο σζηφζν λα αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ρξήζεο
σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαζφηη ην θαηαβαιιφκελν κίζζσκα/δηθαίσκα είλαη ζην ζχλνιν ηνπ κεηαβιεηό ήηνη
3,5% επί ησλ εηήζησλ εζφδσλ θαη αλαγλσξίδεηαη σο δαπάλε ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ
(απνηειεζκάησλ).
Χθέιηκεο δσέο έξγσλ ππνδνκήο θαη εμνπιηζκόο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο: Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο
πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ ιηκεληθψλ θιπ ππνδνκψλ θαη ηνπ
κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Ζ δηνίθεζε ζα απμήζεη ηηο απνζβέζεηο φηαλ νη σθέιηκεο δσέο θαηαζηνχλ
κηθξφηεξεο θαη ζα πξνβεί ζε επαλεθηηκήζεηο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πνπ απαμηψλνληαη ηερλνινγηθά.
Πξνβιέςεηο γηα επηβαξύλζεηο από επηδηθίεο : Δθθξεκεί ζεκαληηθφο αξηζκφο αγσγψλ αβέβαηεο έθβαζεο σο εθ
ηνχηνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ πηζαλφλ λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηηο ηειηθέο
απνδεκηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα επηδηθαζζνχλ ζε βάξνο ηεο Δηαηξείαο.
Δύινγε αμία εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ: Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ηεο
αλαθηεζηκφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνινίπσλ σο
επηζθαιή ή κε θαη γηα ηελ επηκέηξεζε ηπρφλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ θξίζε ηεο δηνίθεζεο βαζίδεηαη ζηα
ηειεπηαία επίθαηξα ζηνηρεία, σζηφζν ην γεληθφηεξν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε
ελδερφκελα λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα.
5. ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη σο εμήο:
Αλάιπζε εζόδσλ από πσιήζεηο
Δζνδα απφ δηθαηψκαηα δηέιεπζεο
Έζνδα θνξηνεθθνξηψζεσλ
Δζνδα απφ δηθαηψκαηα ζηα πινία
Έζνδα δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ
Παξνρέο ζε πινία (χδξεπζε θιπ)
Έζνδα Parking
Έζνδα δηαρείξηζεο θαηαινίπσλ
Aπνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα & ρξήζε αθάιππησλ ρψξσλ
Δηδηθέο παξνρέο ζε επηβάηεο
Λνηπά έζνδα θχθινπ εξγαζηψλ
Δζνδά απφ δηθαηψκαηα ρξήζεο & εθκ/ζεο κεραλεκάησλ
ύλνιν πσιήζεσλ

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018
2.616.748
2.429.742
1.281.031
1.297.153
575.600
544.941
547.569
536.348
506.036
550.671
451.131
410.194
208.113
188.350
156.864
233.064
151.788
78.334
41.067
46.474
35.296
47.210
6.571.242
6.362.481

Αληίζηνηρα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ έρνπλ σο εμήο :
Όζνλ αθνξά ηελ επηβαηηθή θίλεζε:
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Μεηαβνιή
€
187.006
(16.123)
30.659
11.221
(44.635)
40.937
19.763
(76.200)
73.454
(5.407)
(11.914)
208.761

%
7,7%
-1,2%
5,6%
2,1%
-8,1%
10,0%
10,5%
-32,7%
93,8%
-11,6%
-25,2%
3,28%
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Δπηβαηηθή θίλεζε
Δπηβάηεο
θξνπαδίεξαο
1.677.821
293.073
1.939.460
317.478
1.861.859
282.463
1.744.587
223.562
1.470.839
191.620
1.454.631
242.301
1.627.538
226.826
1.455.575
219.805
1.436.755
235.041
1.542.244
172.396
1.582.484
297.929
1.713.727
307.043
Μεηαβνιή 2019-2018
131.243
9.114
8,29%
3,06%

Έηνο

Δπηβάηεο Γξακκώλ

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Πιήζνο
%

Πινία
Κξνπαδηέξαο
303
287
247
209
156
177
158
170
165
131
187
204
17
9,09%

Διακινούμενοι επιβάτες 2008-2019
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Επιβάτες Γραμμών

2014

2015

2016

Επιβάτες κρουαζίερας

Όζνλ αθνξά ηνπο θαηάπινπο ηνπ έηνπο 2019
Μήλαο
Ηαλνπάξηνο
Φεβξνπάξηνο
Μάξηηνο
Απξίιηνο
Μάηνο
Ηνχληνο
Ηνχιηνο
Αχγνπζηνο
επηέκβξηνο
Οθηψβξηνο
Ννέκβξηνο
Γεθέκβξηνο
ύλνιν

Καηάπινη έηνπο 2019
Δπηβαηεγά
Κξνπαδηεξόπινηα
68
0
58
1
68
10
89
23
160
21
174
18
203
17
214
20
173
23
120
35
69
31
66
5
1.462
204

ύλνιν
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68
59
78
112
181
192
220
234
196
155
100
71
1.666

2017

2018

2019
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Κατάπλοι έτους 2019
234

220

196

192

181

155
112
68

59

71
23

10

1

0

100

78

21

18

Επιβατηγά

20

17

35

23

31
5

Κρουαζιερόπλοια

Κατάπλοι κρουαζιέρας 2008-2019
303

287
247
209
156

177

158

170

187

204

165
131

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΈΞΟΓΑ
Οη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλαιχνληαη σο εμήο :
α) Αλάιπζε θαη’ είδνο
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2016

2017

2018

2019
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Αλάιπζε δαπαλώλ θαη'είδνο
Αλαιψζεηο απνζεκάησλ
Μηζζνδνζία ηαθηηθή
Αλαδξνκηθά & απνδεκηψζεηο
Λνηπέο παξνρέο πξνζσπηθνχ
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο παξνρψλ πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο ηξίησλ
Γαπάλεο επηθνηλσληψλ
Λνηπά κηζζψκαηα
Γηθαηψκαηα δεκνζίνπ
Αζθάιηζηξα
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Φσηηζκφο
Ύδξεπζε
Φφξνη θαη ηέιε
Έμνδα θηλήζεσο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
Φνξηνεθθνξησηηθά
Έμνδα ηαμηδίσλ
Έμνδα πξνβνιήο , δηαθήκηζεο θαη θηινμελείαο
πλδξνκέο
Γσξεέο θαη επηρνξεγήζεηο
Γξαθηθή χιε θαη ζπλαθή αλαιψζηκα
Λνηπά αλαιψζηκα
Καζαξηφηεηα ιηκέλα & ζπλαθή έμνδα
Λνηπά δηάθνξα ηξαπεδηθά έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018
185.263
924.841
15.000
42.027
5.700
1.262.081
18.632
41.784
266.556
24.597
206.308
334.120
289.483
45.462
2.863
20.142
103.650
36.683
89.718
20.430
19.995
12.693
11.499
160.640
854
1.086.909
5.227.929

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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157.684
889.088
6.501
20.978
1.222.210
21.136
14.957
146.331
37.399
334.687
339.546
315.269
44.036
11.431
17.142
27.796
21.559
103.828
20.626
14.970
10.756
7.141
109.741
1.024
1.068.031
4.963.867

Μεηαβνιή
€
27.579
35.753
8.499
21.049
5.700
39.871
(2.504)
26.827
120.225
(12.803)
(128.379)
(5.426)
(25.786)
1.426
(8.568)
2.999
75.854
15.124
(14.110)
(197)
5.025
1.938
4.358
50.899
(170)
18.877
264.062

%
17,5%
4,0%
130,7%
100,3%
3,3%
-11,8%
179,4%
82,2%
-34,2%
-38,4%
-1,6%
-8,2%
3,2%
-75,0%
17,5%
272,9%
70,2%
-13,6%
-1,0%
33,6%
18,0%
61,0%
46,4%
-16,6%
1,8%
5,32%
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β) Αλάιπζε ακνηβψλ ηξίησλ
Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018

Αλάιπζε ακνηβώλ ηξίησλ
Ακνηβέο λνκηθψλ ππεξεζηψλ
Ακνηβέο ηερληθψλ
Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ
Ακνηβέο νηθνλνκηθήο επίβιεςεο θαη ειέγρνπ
Τπεξεζίεο κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο
Ακνηβέο κειεηεηψλ επηρνξεγνχκελσλ πξνγξακκάησλ
Ακνηβέο κειεηεηψλ
Παξνρή ππεξεζηψλ αζθαιείαο
Απνδεκηψζεηο ζπκκεηνρφλησλ ζε επηδ. πξνγξάκκαηα
Ακνηβέο θαη απνδεκηψζεηο κειψλ Γ.
Πξνκήζεηεο θαη δηθαηψκαηα πσιήζεσλ
Ακνηβέο δηαρείξηζεο ρψξσλ θαη ππνδνκψλ
Ακνηβέο ιηκελεξγαηψλ
ύλνιν

68.588
64.332
29.337
44.430
23.250
14.650
23.300
569.768
6.110
13.920
275.368
123.978
5.050
1.262.081

86.593
68.135
37.900
36.200
15.205
89.068
514.294
18.720
284.106
17.342
54.648
1.222.210

Μεηαβνιή
€

%

(18.005)
(3.803)
(8.562)
8.230
8.045
14.650
(65.768)
55.474
6.110
(4.800)
(8.738)
106.636
(49.598)
39.871

-20,8%
-5,6%
-22,6%
22,7%
52,9%
-73,8%
10,8%
-25,6%
-3,1%
614,9%
3,26%

γ) Αλάιπζε θαηά θέληξν θφζηνπο

Πεξηγξαθή

Αλαιψζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά παγίσλ
Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & Έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Απνζβέζεηο πάγησλ
ύλνια

Κόζηνο παξνρήο
ππεξεζηώλ

Αλάιπζε θαηά θέληξν θόζηνπο
Δθζπγρξνληζκόο
Πσιήζεηο &
& ζπληήξεζε
Γηνίθεζε
Γεκόζηεο ζρέζεηο
Ληκέλα

56.499
72.265
464.627
459.241
886.167
6.195
106.074
2.850
241.075
2.294.991

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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56.499
88.897
428.996
185.877
149.284
1.140
594.870
1.505.563

428.344
280.307
108.659
39.267
94.189
2.564
250.964
1.204.293

93.537
777
128.767
223.082

ύλνιν
112.998
72.265
981.868
1.262.081
1.181.480
45.462
478.313
6.554
1.086.909
5.227.929
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7. ΑΛΛΑ ΔΟΓΑ- ΈΞΟΓΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ
Λνηπά Έζνδα- Έμνδα

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018

Μεηαβνιή
€

%

Λνηπά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο
Έζνδα απφ πσιήζεηο ινηπψλ απνζεκάησλ (Scrap)
Δπηρνξεγήζεηο / Δπηδνηήζεηο
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ γηα επηδηθίεο
Μηζζψκαηα
Μηζζψκαηα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

100.300
76.527
582.474
751.213
713.214
572.276
66.544
49.568
3.872
15.257
2.931.244

44.553
259.606
764.227
618.344
1.365
73.958
72.053
722.358
949.510
1.806
21
3.507.801

100.300
31.974
322.868
(13.014)
713.214
(46.068)
(1.365)
(7.414)
(22.484)
(722.358)
(949.510)
2.066
15.236
(576.556)

71,8%
124,4%
-1,7%
-7,5%
-100,0%
-10,0%
-31,2%
-100,0%
-100,0%
114,4%
71095,1%
-16,44%

Λνηπά έθηαθηα έμνδα
Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Πξνκήζεηα βεβαησκέλσλ νθεηιψλ
Απνδεκηψζεηο
Καηαινγηζζείζεο απνδεκηψζεηο απφ επηδηθίεο
Απνδεκηψζεηο αδείαο
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο
ύλνιν

21
167
131.248
22.837
409
239.030
34.871
2.886.826
3.315.409

55.151
452
146.105
12.412
400
1.208.931
61.248
1.262.185
2.746.883

(55.130)
(285)
(14.856)
10.425
9
(969.900)
(26.376)
1.624.640
568.526

-100,0%
-63,1%

Λνηπά έζνδα - έμνδα θαζαξά

(384.165)

760.918

(1.145.082)

-150,49%

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ

Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε απνζβέζεηο δσξεψλ
Πξνκήζεηεο
Έζνδα απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα
πκκεηνρή ηξίησλ ζηηο θαηαινγηζζείζεο απνδεκηψζεηο
Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ θφξσλ
Λνηπά έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έζνδα
ύλνιν
Πξνβιέςεηο & ινηπά έμνδα

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα
Κέξδε απνηίκεζεο κεηνρψλ/ζπκκεηνρψλ
Εεκίεο απνηίκεζεο κεηνρψλ/ζπκκεηνρψλ
ύλνιν

84,0%
2,3%
-80,2%
-43,1%
128,7%
20,70%

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018
2.203
(8.711)
(6.508)
-

8. ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ
Κόζηνο κηζζνδνζίαο
Σαθηηθέο απνδνρέο
Απνδνρέο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο & αλαδξνκηθά
Απνδνρέο καζεηεπνκέλσλ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο
Απνδεκηψζεηο ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία
ύλνιν

Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018
610.695
571.841
164.493
136.446
14.698
26.197
134.575
154.604
15.000
6.501
939.461
895.589

Λνηπέο παξεπόκελεο παξνρέο & έμνδα πξνζσπηθνύ
Γεληθό ζύλνιν θόζηνπο πξνζσπηθνύ

Μεηαβνιή
€

%

38.855
28.047
(11.499)
(20.029)
8.499
43.872

6,8%
20,6%
-43,9%
-13,0%
130,7%
4,90%

42.407

21.010

21.397

101,84%

981.868

916.599

65.269

7,12%

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.12.2019 αλεξρφηαλ ζε 32 άηνκα θαη αλαιχεηαη σο
εμήο:
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Αλάιπζε απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ

31.12.2019
27
1
1
1
2
32

Σαθηηθνί ππάιιεινη
Μεηαθιεηνί ππάιιεινη
Γηεπζχλσλ χκβνπινο
Μαζεηέο ΟΑΔΓ
Μαζεηέο ΣΔΗ
ύλνιν

31.12.2018
27
3
1
3
2
36

9. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Από 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο
31.12.2019
31.12.2018
22.607
64.035
31
30
280.660
236.280
303.299
300.345

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Σφθνη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ
Λνηπά έζνδα θεθαιαίσλ
Σφθνη εληφθσλ γξακκαηίσλ Διι.Γεκνζίνπ
Κύθινο εξγαζηώλ

Μεηαβνιή
€
(41.428)
2
44.381
2.954

%
-64,7%
5,6%
18,8%
0,98%

10. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ & ΗΓΗΟΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΎΜΔΝΑ ΠΑΓΗΑ
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο αθηλήησλ :Ζ Δηαηξεία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.4597/2019,
έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηεο
Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο, ηα νπνία αλήθνπλ θαηά θπξηφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Σν
παξαπάλσ απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα, παξαρσξήζεθε ζηνλ Ο.Λ.Ζ Α.Δ γηα 40 έηε, κε ηελ απφ 30 Ηαλνπαξίνπ 2003
χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Λ.Ζ Α.Δ θαη έιεγε ην έηνο 2043. ηε
ζπλέρεηα κε ην λφκν 4597/2019 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ βάζεη ησλ άξζξσλ 12-14 ηνπ 4664/2020 ε δηάξθεηα
ηεο ζχκβαζεο επεθηάζεθε ζε 60 έηε, ήηνη έσο ην 2063.
Ποζά εκφραζμένα ζε €

Κηίπια & Τεσνικά
Έπγα Υποδομήρ
Έπγα

Πίνακαρ μεηαβολών παγίων σπήζεωρ 2019
Μησ/ηα
Λοιπόρ Μησ/κόρ Μεηαθοπικά
Έπιπλα κλπ
Λιμενικών
Εξοπλιζμόρ
Μέζα
εξοπλιζμόρ
Εγκαηαζηάζεων

Ακινηηοποιήζειρ
ςπο εκηέλεζη

Σύνολα

Κόζηνο ή εθηίκεζε
31.12.2018
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Μεηαθνξέο
31.12.2019

13.179.558
496.492
13.676.050

2.541.189
55.575
(496.492)
2.100.272

4.731.426
10.060
4.741.486

1.319.683
525.148
(10.060)
1.834.771

344.900
344.900

2.466.920
66.183
2.533.104

536.156
536.156

25.119.832
646.907
25.766.739

31.12.2018
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Μεηαθνξέο
31.12.2019

4.703.819
451.310
2.214
5.157.342

803.344
102.716
(2.214)
903.846

4.170.674
62.170
(54.861)
4.177.983

694.527
145.129
54.861
894.517

292.310
38.486
330.796

2.009.395
240.213
2.249.609

-

12.674.069
1.040.024
13.714.093

Αλαπόζβεζηε αμία

8.518.708

1.196.426

563.503

940.254

14.104

283.495

536.156

12.052.646

Απνζβέζεηο

Πίνακαρ μεηαβολών παγίων σπήζεωρ 2018
Ποζά εκφραζμένα ζε €

Έπγα Υποδομήρ

Κηίπια & Τεσνικά
Έπγα

Μησ/ηα
Λοιπόρ Μησ/κόρ
Λιμενικών
Εξοπλιζμόρ
Εγκαηαζηάζεων

Μεηαθοπικά
Μέζα

Έπιπλα κλπ
εξοπλιζμόρ

Ακινηηοποιήζειρ
ςπο εκηέλεζη

Σύνολα

Κόζηνο ή εθηίκεζε
31.12.2017
Πξνζζήθεο Υξήζεο
Μεηαθνξέο
31.12.2018

12.620.210
559.348
13.179.558

2.509.295
31.895
2.541.189

4.126.026
605.400
4.731.426

1.251.759
67.924
1.319.683

343.350
1.550
344.900

2.393.655
73.265
2.466.920

1.042.620
(506.464)
536.156

24.286.914
832.918
25.119.832

31.12.2017
Απνζβέζεηο Υξήζεο
Μεηαθνξέο
31.12.2018

4.241.458
462.360
4.703.819

698.589
104.755
803.344

4.140.703
29.971
4.170.674

593.294
101.233
694.527

252.163
40.147
292.310

1.710.042
299.353
2.009.395

-

11.636.249
1.037.820
12.674.069

Αλαπόζβεζηε αμία

8.475.739

1.737.845

560.752

625.156

52.590

457.525

536.156

12.445.763

Απνζβέζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ηεο ρξήζεο αθνξνχλ έξγα ππνδνκήο, κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαζψο θαη ηελ
ηερλνινγηθή αλάπηπμε/αλαβάζκηζε ηνπ Οξγαληζκνχ.
11. ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κόζηνο ή εθηίκεζε 01.01
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
ύλνια 31.12
Απνζβέζεηο 01.01
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο 31.12
Αλαπόζβεζηε αμία 31.12

Φπήζη
2019

2018

1.015.993
32.981
1.048.974

1.003.683
12.310
1.015.993

949.109
46.884
995.993

918.897
30.211
949.109

52.981

66.884

12. ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
Λνηπά κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
31.12.2019
πκκεηνρέο
Γνζκέλεο εγγπήζεηο
ύλνιν

10.813
1.705
12.518

31.12.2018
19.524
1.705
21.229

13. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ
Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Απνζέκαηα
31.12.2019
Αλαιψζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά παγίσλ
ύλνια

2.666
3.904
6.570

31.12.2018
2.736
11.090
13.826

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01.01-31.12.2019
αλέξρεηαη ζε € 185.262,50.Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηεο αμίαο ησλ
απνζεκάησλ.
14. ΠΔΛΑΣΔ & ΛΟΗΠΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Απαηηήζεηο θαηά θαηεγνξία
Γήκνο Ζξαθιείνπ
Μηζζσηέο Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ
Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο
Ναπηηθνί Πξάθηνξεο
Κξνπαδηεξφπινηα
Λνηπνί Πειάηεο
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
ύλνιν

31.12.2019
1.270.455
1.921.501
2.350.539
364.696
35.404
1.102.652
(5.884.518)
1.160.729

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

31.12.2018
1.620
1.921.334
1.974.669
368.502
36.492
1.096.606
(3.659.035)
1.740.188
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Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
ηελ θιεηφκελε ρξήζε ν Οξγαληζκφο αλαγλψξηζε ζηα έζνδα κηζζσκάησλ πνζφ 772 ρηι. επξψ πνπ αθνξά έζνδα
απφ παξαρψξεζε ρεξζαίνπ ρψξνπ πξνο ην Γήκν Ζξαθιείνπ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ σο άλσ πνζνχ αθνξά
πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ επηβαξχλζεθε κε ηφθνπο ππεξεκεξίαο πνζνχ 397ρηι. επξψ. Ζ
θαηά σο άλσ πεξηγξαθφκελα αλαγλσξηδφκελε απαίηεζε (πιένλ ινηπψλ επηβαξχλζεσλ) χςνπο 1,245 εθαη. επξψ,
θαιχθζεθε εμ νινθιήξνπκε ηζφπνζε πξφβιεςε.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ ζηε ρξήζε είρε σο εμήο :
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
31.12.2019
Τπφινηπν έλαξμεο
Πξνβιέςεηο πεξηφδνπ
Υξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο πεξηφδνπ
ύλνιν πξνβιέςεσλ ιήμεο

3.659.035
2.225.483
5.884.518

31.12.2018
2.772.074
1.146.567
(259.606)
3.659.035

Λεθηόηεηα εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ
Γηάζηεκα ζε εκέξεο
0 έσο 60
60 έσο 120
120 έσο 180
180 έσο 240
240 +
Aπνκεησκέλα
ύλνιν
ρεκαηηζκέλεο πξνβιέςεηο
Τπόινηπν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ

ύλνια
240.004
40.638
672.895
155.372
1.654.705
4.281.632
7.045.247
(5.884.518)
1.160.729

%
3,41%
0,58%
9,55%
2,21%
23,49%
60,77%
100,00%

15. ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Απαηηήζεηο θαηά θαηεγνξία
Δπελδχζεηο
Γάλεηα & πξνθαηαβνιέο πξνο ην πξνζσπηθφ
Απαίηεζε απφ ΦΠΑ πξνο επηζηξνθή
Λνηπέο απαηηήζεηο απφ ην ειιεληθφ δεκφζην
Δηζπξαθηέεο επηρνξεγήζεηο
Γεκνηηθά ηέιε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα
Λνηπνί ρξεψζηεο
Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Δπίδηθεο απαηηήζεηο
Πξνβιέςεηο γηα επίδηθεο απαηηήζεηο
ύλνιν

31.12.2019
12.620
48.210
381.948
3.153
99.440
474.948
1.057
11.815
452.420
737.657
(1.199.541)
1.023.728

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

31.12.2018
528
38.277
377.710
9.605
461.884
1.900
293.016
737.657
(538.199)
1.382.378
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16. ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ
Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Γηαζέζηκα θαηά θαηεγνξία
Σακείν
Γεζκεπκέλεο θαηαζέζεηο φςεσο ζηελ ΣηΔ
Καηαζέζεηο φςεσο εηδηθνχ ζθνπνχ
Καηαζέζεηο φςεσο
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο
ύλνιν

31.12.2019

31.12.2018

7.554
11.770.562
787.756
1.505.027
14.070.899

3.540
9.430.864
790.134
2.531.439
308.224
13.064.201

Καηά ηελ 31.12.2019 ε εηαηξεία δελ δηαηεξεί πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ελψ νη θαηαζέζεηο φςεσο εκθαλίδνπλ
κεδεληθά επηηφθηα. Ζ κνλαδηθή ηνθνθφξνο θαηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 11,77 εθαη. επξψ
ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (Κνηλφ Κεθάιαην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ).
Σν κέζν επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ απηψλ, αλήιζε ζε πεξίπνπ 2,38%. Ζ αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη
πξνζεζκίαο αλά πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη σο εμήο:
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαηά θαηεγνξία θαη πηζησηηθό ίδξπκα
Πηζησηηθό ίδξπκα
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Σξάπεδα Πεηξαηψο
Eurobank Ergasias
Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο
Alpha Bank
Παγθξήηηα πλ. Σξάπεδα
πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ
ύλνιν

Καηαζέζεηο
όςεσο εηδηθνύ
ζθνπνύ
50.564
737.192
787.756

Λνηπέο
θαηαζέζεηο
όςεσο
11.770.562
578.919
279.641
270.183
36.332
329.683
10.270
13.275.589

ύλνιν
11.821.126
1.316.111
279.641
270.183
36.332
329.683
10.270
14.063.345

Γηαβάζκηζε
Πηζηνιεπηηθήο
Ηθαλόηεηαο
Caa2
Caa1
Caa1
Caa1
Caa2
-

17. ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.533.515 € ην πνζφ απηφ δηακνξθψζεθε α) θαηά
ηελ κεηαηξνπή ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ ζε Οξγαληζκφ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ Αλψλπκε Δηαηξεία πνζνχ €
1.474.825 βάζε εθηίκεζεο ηεο επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/20 θαη β) απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαηά 58.690 € κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε απφθαζε ηεο Γ.. ζηηο 5.3.2002.
Με ηελ ππ’αξηζκφ 225/5.11.2012 (ΦΔΚ-2996/Β’) απφθαζε ηεο «Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο Αλαδηαξζξψζεσλ θαη
Απνθξαηηθνπνηήζεσλ» κεηαβηβάζηεθαλ ρσξίο αληάιιαγκα ζην «Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ
Γεκνζίνπ», θαηά πιήξε θπξηφηεηα ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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18. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ
Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Απνζεκαηηθά
Αλάιπζε
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ
Απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε
ύλνιν Απνζεκαηηθώλ

31.12.2019

31.12.2018

517.219
4.031.482
4.548.701

387.698
4.031.482
4.419.180

Σν απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε έρεη απεηθνληζηεί δηαθεθξηκέλα θαηά ηελ κεηάβαζε ζηα ΓΠΥΑ.
19. ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΡΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ
Πξόβιεςε γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία.
χκθσλα κε ην ειιεληθφ εξγαηηθφ δίθαην θάζε εξγαδφκελνο δηθαηνχηαη εθάπαμ απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε
απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο. Σν πνζφ ηεο απνδεκίσζεο εμαξηάηαη απφ ην ρξφλνπξνυπεξεζίαο θαη ηηο
απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. χκθσλα κε ηελ αλαινγηζηηθή
κειέηε πνπ εθπνλήζεθε γηα ηε ρξήζε 2019, ε ζρεηηθή πξφβιεςε, δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
Μεηαβνιή ζηε παξνύζα αμία ηεο ππνρξέσζεο
Μεηαβνιέο
Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ
Κφζηνο ηφθνπ
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Κφζηνο πεξηθνπψλ/δηαθαλνληζκψλ/ηεξκαηηζκνχ ππεξ.
Αλαινγηζηηθή δεκία (θέξδνο) - νηθ. ππνζέζεηο
Παξνύζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

31/12/19
570.000
5.700
(15.000)
15.000
(214.961)
360.739

31/12/18
570.000
570.000

31/12/19
570.000
(15.000)
20.700
575.700
(214.961)
360.739

31/12/18
570.000
570.000
570.000

31/12/19
5.700
15.000
20.700

31/12/18

31/12/19
214.961
214.961

31/12/18

Μεηαβνιή ζηε θαζαξή ππνρξέσζε
Μεηαβνιέο
Καζαξή ππνρξέσζε ζηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ
πλνιηθφ πνζφ ζηελ θαζαξή ζέζε
Καζαξή ππνρξέσζε ζην ηέινο ηεο πεξηόδνπ

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο
Κφζηνο ηφθνπ
Κφζηνο πεξηθνπψλ

-

Έζνδν / (Γαπάλε) πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηελ θαζαξή ζέζε
Δκπεηξηθέο πξνζαξκνγέο ζηηο ππνρξεψζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

-
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Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηηο ππνζέζεηο (νηθνλνκηθέο θαη δεκνγξαθηθέο) εθπφλεζεο ηεο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο.Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Παξαδνρέο αλαινγηζηηθήο κειέηεο
Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην
Αχμεζε απνδνρψλ
Πιεζσξηζκφο
Πίλαθαο Θλεζηκφηεηαο

1,00%
2,00%
1,50%
EAE2012

Αλάιπζε επαηζζεζίαο

Αλαινγηζηηθή Τπνρξέσζε

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο (-/+0,5%)
Αλακελφκελε αχμεζεο κηζζψλ (-/+0,5%)
Θλεζηκφηεηα (-/+10%)

Μείσζε
376.344
353.853
361.848

Αύμεζε
346.166
365.546
359.635

Ζ ρξήζε ελφο επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο 0,5% κεγαιχηεξνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ε αλαινγηζηηθήππνρξέσζε λα
ήηαλ κηθξφηεξε θαηά 4% ελψ ε αθξηβψο αληίξξνπε θίλεζε, δειαδή ε ρξήζε ελφο επηηνθίνπ πξνεμφθιεζεο
0,5% κηθξφηεξνπ ζα είρε σο απνηέιεζκα ε αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε λαήηαλ κεγαιχηεξε θαηά
4%.Οηαληίζηνηρνη έιεγρνη επαηζζεζίαο γηα ηελ αλακελφκελε αχμεζε ησλ κηζζψλ, δειαδή ε ρξήζε
0,5%κεγαιχηεξεο αλακελφκελεο αχμεζεο κηζζψλ ζα είρε σο απνηέιεζκα ε αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε λαήηαλ
κεγαιχηεξε θαηά 1% ελψ ε αθξηβψο αληίξξνπε θίλεζε, δειαδή ε ρξήζε αλακελφκελεοαχμεζεο κηζζψλ
κηθξφηεξε θαηά 0,5% ζα είρε σο απνηέιεζκα ε αλαινγηζηηθή ππνρξέσζε λα ήηαλκηθξφηεξε θαηά 2%.
20. ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ& ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Λνηπέο πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
31.12.2019

31.12.2018

Πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο
Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν

983.637
305.000
31.918
1.320.554

1.566.110
305.000
31.918
1.903.028

51.599
51.599

51.599
3.497
55.097

1.372.154

1.958.124

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν
Γεληθό ζύλνιν
Αλάιπζε θίλεζεο ινηπώλ πξνβιέςεσλ
Δίδνο / Καηεγνξία Πξνβιέςεσλ
Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο
Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
ύλνιν

Τπόινηπν
31.12.2018
1.566.110
305.000
31.918
1.903.028

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Πξνβιέςεηο πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ
ζηελ πεξίνδν

Υξεζηκνπνηεζείζεο
πξνβιέςεηο
πεξηόδνπ

(582.474)

-

(582.474)

Τπόινηπν
31.12.2019
983.637
305.000
31.918
1.320.554
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21. ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ
Σα παξαθάησ ππφινηπααθνξνχλ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ιήθζεθαλ κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε
εηδηθψλ έξγσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ιηκαληνχ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηνχ θαζψο
επίζεο θαη γηα ηελ απφθηεζε αζψκαησλ θαη ελζψκαησλ παγίσλ.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Κίλεζε Λνγ/κνπ Δπηρνξεγήζεσλ Δπελδύζεσλ
31.12.2019
Δηζπξαρζείζεο επηρνξεγήζεηο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο

31.12.2018

16.128.069

16.128.069

249.440

-

(9.409.836)

(8.791.492)

Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεσο

(572.276)

(618.344)

Τπόινηπν επηρνξεγήζεσλ ηέινπο πεξηόδνπ

6.395.398

6.718.233

Λεθζείζα
επηρνξήγεζε

Απνζβεζκέλεο
επηρνξεγήζεηο

Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ πεξηφδνπ
Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ

Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ
Δπηρνξεγνύκελν έξγν/πάγην
Πλεπκαηηθνί Δθθνξησηέο Vigan
Απηνθηλνχκελνο Γεξαλφο Ληκέλνο Gottwald
Αληαιιαθηηθά απηνθηλνχκελνπ γεξαλνχ Gott
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ ειθπζηήξσλ
SPRIDER GOTTWALT
Έξγν Ληκέλαο Ζξαθιείνπ B'Φάζε
Δξγν Απνθαηάζηαζε Τπνζθαθψλ Θεκειίσζεο Κ
Δξγν Οινθιήξσζε Ναππεγηθήο Κιίλεο Παξάθη
Έξγν Βειηίσζε Όςεο & Λεηηνπξγηθφηεηαο Λη
Έξγν πληήξεζε & Βειηίσζε Παξαιηαθήο Λεσ
Έξγν Καηαζθεπή Τπνζηαζκνχ Πξνβι.IV Ληκέλ
Έξγν Ληκέλαο Ζξαθιείνπ Α'Φάζε
Έξγν "Απνθαηάζηαζε Τθάισλ πειαηψζεσλ Κν
Έξγν "Δπηζθεπή-δηακφξθσζε αλσδνκήο ρεξζα
Δπηρ/ζε Τπνζ/ζησλ εξγαζηψλ ζηήξημεο Κνπι
Δπηρ/ζε παγίσλ πξνγξάκκαηνο EQUAL Γξάζε
Τπνζηήξημε κειέηεο δηεξ.αθηνκ/θεο ζπκπεξ.
Αλαπνξξφθεηεο επηρνξεγήζεηο
Δπηρνξήγεζε γηα έξγα θξεπηδσκάησλ
Αλαπνξ/ηεο επηρ/ζεηο νινθιήξσζεο Ναππ.θι
Τπνζηήξημε κειέηεο δηεξ.αθηνκ/θεο ζπκπεξ.
Πίιαξ ξεχκαηνο-λεξνχ κε ρξήζε πξνπιεξσκ.θάξηαο
Πξνκήζεηα πξνζθξνπζηήξσλ
ύλνια

1.238.993
2.509.171
40.784
24.948
120.000
4.648.085
76.573
184.875
969.950
244.638
736.918
240.299
206.781
1.942.240
275.000
42.666
391.293
216.427
51.498
108.125
1.858.805
199.440
50.000
16.377.509

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2019
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

1.238.993
2.509.171
40.784
24.948
120.000
2.180.469
35.708
90.721
484.822
120.724
357.537
119.912
159.847
785.727
82.390
42.666
391.293
41.876
1.152.147
2.377
9.982.111

Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
2.467.617
40.864
94.155
485.128
123.914
379.381
120.387
46.934
1.156.512
192.610
216.427
9.623
108.125
706.658
197.063
50.000
6.395.398
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22. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλάιπζε
Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο πξνο εξγαδνκέλνπο
Τπνρξεψζεηο κέιε Γ
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο θαη ηέιε
Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Πξνθαηαβιεζείζεο επηρνξεγήζεηο
Γνπιεπκέλα έμνδα πεξηφδνπ
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Μεξίζκαηα πιεξσηέα
ύλνιν

31.12.2019

31.12.2018

614.167
36.778
1.031
110.277
108.737
86.759
284.591
232.953
5.599.584
7.074.878

969.520
5.492
1.308
43.205
82.327
300.938
146.331
173.787
1.722.908

Δπηζεκαίλεηαη ζηε ρξήζε 2019 ε κεηαβνιή ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ηα πιεξσηέα κεξίζκαηα εκθαλίδνληαη
ηζφπνζα απμεκέλα θαηά πνζφ 5.599.584 επξψ, πνπ αθνξά ην επηπιένλ ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο πνζφ, πνπ
απνθαζίζηεθε λα θαηαβιεζεί ζην κνλαδηθφ κέηνρν ηνπ Οξγαληζκνχ ζε ζπλέρεηα ηεο απφ 9 επηεκβξίνπ 2019
απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
23. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΖΜΑΣΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
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 απαηηήζεψλ 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. Ζ κέγηζηε
έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν ηελ εκέξα ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη ε εχινγε αμία θάζε θαηεγνξίαο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ φπσο απεηθνλίδεηαη παξαθάησ.
Έθζεζε ζε πηζησηηθό θίλδπλν | Δύινγε αμία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
Καηεγνξίεο
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν



31.12.2019
1.160.729
1.023.728
14.070.899
16.255.355

31.12.2018
1.740.188
1.382.378
13.064.201
16.186.768

Οη ινηπέο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη επίδηθεο απαηηήζεηο πνζνχ 737. ρηι. επξψ νη νπνίεο σζηφζν
θαιχπηνληαη απφ ζρεηηθή πξφβιεςε.



Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αμηφπηζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα.



Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ άλσ ηνπ 5%,αλαθνξηθά κε ηηο εκπνξηθέο απαηηήζεηο, αλαιχνληαη
σο εμήο :
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πγθέληξσζε πηζησηηθνύ θηλδύλνπ άλσ ηνπ 5%
Κσδηθόο πειάηε
0000001117
0000011973
0000012472
0000013903
0000000450
ύλνιν

Τπόινηπν
1.228.263
523.684
375.829
340.576
1.126.571
3.594.923

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) ή ηε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηεο κε
δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ.
2469/1997 ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηνπ Οξγαληζκνχ έρεη ηνπνζεηεζεί ζηελ Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο.
Ζ αλάιπζε ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη πξνζεζκίαο αλά πηζησηηθφ ίδξπκα θαη αλά επίπεδν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ
έρεη σο εμήο:
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα θαηά θαηεγνξία θαη πηζησηηθό ίδξπκα
Πηζησηηθό ίδξπκα
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο
Σξάπεδα Πεηξαηψο
Eurobank Ergasias
Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο
Alpha Bank
Παγθξήηηα πλ. Σξάπεδα
πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ
ύλνιν

Καηαζέζεηο
όςεσο εηδηθνύ
ζθνπνύ

Λνηπέο
θαηαζέζεηο
όςεσο

50.564
737.192
787.756

11.770.562
578.919
279.641
270.183
36.332
329.683
10.270
13.275.589

ύλνιν
11.821.126
1.316.111
279.641
270.183
36.332
329.683
10.270
14.063.345

Γηαβάζκηζε
Πηζηνιεπηηθήο
Ηθαλόηεηαο
Caa2
Caa1
Caa1
Caa1
Caa2
-

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 θαηθαηά ηελ 31
Γεθεκβξίνπ 2018 αληίζηνηρα αλαιχεηαη σο εμήο:
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Αλάιπζε

31.12.2019

Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε
Λνηπέο βξαρππξ. ππνρξεψζεηο
ύλνιν

614.167
108.737
110.277
6.241.696
7.074.878

Έσο 1 έηνο
614.167
108.737
110.277
6.241.696
7.074.878

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο
ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ θαζψο θαη απφ ηελ κείσζε ηεο
επηβαηηθήο θίλεζεο ε νπνία αλακέλεηαη λα πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά βξαρππξφζεζκα ιφγσ ηνπ COVID-19.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ
κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο, ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ. Καηά ηελ 31.12.2019 ε
εηαηξεία δελ δηαηεξείπξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, ελψ νη θαηαζέζεηο φςεσο εκθαλίδνπλ κεδεληθά επηηφθηα. Ζ
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κνλαδηθή ηνθνθφξνο θαηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 11,77 εθαη. επξψ ζηε Σξάπεδα ηεο
Διιάδνο (Κνηλφ Κεθάιαην Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ). Καηά ζπλέπεηα, κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ
βάζεο θαηά (±1%), ceterisparibus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά
πεξίπνπ 117 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.
24. ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ
ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα δηαηεξεί ην θεθάιαην θίλεζεο ζεηηθφ θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθείο
ρξεκαηνδνηήζεηο (επηρνξεγήζεηο) γηα ηα έξγα ππνδνκήο. Ζ εηαηξία δελ ρξεζηκνπνηεί δαλεηαθά θεθάιαηα θαη
επνκέλσο ν ζπληειεζηήο κφριεπζεο είλαη κεδεληθφο.
25. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖΝ ΔΤΛΟΓΖ ΑΞΗΑ
Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηελ παξαθάησ ηεξαξρία γηα ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο εχινγεο αμίαο
ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά ηερληθή απνηίκεζεο ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΠΥΑ 7
«Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: γλσζηνπνηήζεηο»:
Δπίπεδν 1: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε δηαπξαγκαηεχζηκεο (κε πξνζαξκνζκέλεο)
ηηκέο ζε ελεξγέο αγνξέο γηα φκνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππνρξεψζεηο.
Δπίπεδν 2: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία φια ηα
ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία είλαη βαζηζκέλα (είηε άκεζα είηε έκκεζα) ζε
παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Δπίπεδν 3: Δπελδχζεηο πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε βάζε κνληέια απνηίκεζεο ζηα νπνία ηα ζηνηρεία
πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ εχινγε αμία δελ είλαη βαζηζκέλα ζε παξαηεξήζηκα δεδνκέλα ηεο αγνξάο.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αθφινπζσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ
ζεσξείηαη φηη απνηειεί κία ινγηθή πξνζέγγηζε ηεο εχινγεο αμίαο απηψλ:
-

Δκπνξηθέο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

-

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

-

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηελ ηεξαξρία ηεο εχινγεο
αμίαο θαη σο εμήο :
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Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο
Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζηελ εύινγε αμία
Κπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνύ
Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Δπελδχζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
ύλνιν

31.12.2019
1.160.729
1.011.107
12.620
14.070.899
16.255.355

31.12.2018
1.740.188
1.381.850
528
13.064.201
16.186.768

Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο
Δπίπεδν 3
Δπίπεδν 3
Δπίπεδν 1
Δπίπεδν 3

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

31.12.2019
51.599
51.599

31.12.2018
55.097
55.097

Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο
Δπίπεδν 3

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Γαλεηζκφο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν

31.12.2019

31.12.2018

Ηεξαξρία εύινγεο αμίαο
Δπίπεδν 2
Δπίπεδν 3

1.475.294
1.475.294

1.722.908
1.722.908

26. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ
Οη ζπλαιιαγέο κε ηα ζπλδεκέλα κέξε ζηε ρξήζε 2019 , ζπλνςίδνληαη σο εμήο:

πλδεκέλν κέξνο

ρέζε

Σ.Α.Η.Π.Δ.Γ.
Μέιε Γ. /Γηεπζπληηθά ηειέρε
ύλνια

Μέηνρνο
Λνηπά ζπλδεκέλα

Ακνηβέο κειώλ
Γ..

Γαπάλε
Μηζζνδνζίαο

13.920
13.920

Αληάιιαγκα
παξαρώξεζεο
ρξήζεο

70.297
70.297

266.556
266.556

Καηαβνιή
κεξηζκάησλ

861.314
861.314

Απαηηήζεηο

Τπνρξεώζεηο

4.700
4.700

5.866.140
2.822
5.868.962

ε ζρέζε κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, αλαθέξεηαη φηη ζηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο εηαηξείαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 2019, πέξα απφ ηελ δηαλνκή ηνπ πξψηνπ κεξίζκαηνο πνζνχ 861.314
επξψ, απνθαζίζηεθε ε θαηαβνιή επηπιένλ κεξίζκαηνο πνζνχ 1.599.583,67 επξψ απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεο
θαζψο θαη ε δηαλνκή επηπιένλ πνζνχ 4.000.000 επξψ απφ ηα απνηειέζκαηα εηο λέν. Με βάζε ηηο σο άλσ
απνθάζεηο πνζφ 5.599.583,67 επξψ έρεη πεξηιεθζεί ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο.
27. ΔΠΗΓΗΚΔ Ή ΤΠΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ
Καηά ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εθθξεκείο επηδηθίεογηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο πνζνχ
επξψ.

1.558.802

ρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο αλά ζέζε ζηνλ Ηζνινγηζκό
Καηεγνξία επηδηθίαο

Πνζό επηδηθίαο

Υξεκαηηθέο αγσγέο πξνκεζεπηψλ
550.429
Αηηήζεηο απνδεκίσζεο
89.404
Αηηήζεηο απνδεκίσζεο γηα εξγαηηθά αηπρήκαηα
311.783
Πξνζθπγή θαηά απνθάζεσο επηβνιήο δεκνηηθψλ ηειψλ θφξσλ θαη495.152
πξνζηίκσλ
Αίηεζε αλαθνπήο γηα εθηειεζζείζα δηαηαγή πιεξσκήο
Δξγαηηθέο δηαθνξέο
76.702
Λνηπέο Πξνζθπγέο θαηά δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ
55.000
1.578.469
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Καηαβιεζέλ

575.165
55.000
630.165

Λνηπέο
πξνβιέςεηο &
ινηπέο
καθξνπξόζεζκεο
ππνρξεώζεηο
100.000
311.783
495.152
76.702
983.637

Λνηπά
θπθινθνξηαθά
ζηνηρεία
ελεξγεηηθνύ
575.165
575.165

ύλνιν

575.165
100.000
311.783
495.152
76.702
1.558.802

59

Δ. ΖΜΔΗΩΔΗ ΔΠΗ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Πέξα ησλ παξαπάλσ, πθίζηαληαη εθθξεκείο αγσγέο θαηά ηνπ Οξγαληζκνχ αλαθνξηθά κε ακθηζβεηήζεηο
θπξηφηεηαο αθηλήησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (δπλάκεη ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο) απφ ηνλ ΟΛΖ, κε
ηνπο ελάγνληεο λα δηεθδηθνχλ απφδνζε ησλ αθηλήησλ θαη αλαινγηθέο απνδεκηψζεηο γηα ηα έηε ρξήζεο.
Ζ ηειηθή έθβαζε ησλ εθθξεκψλ απηψλ ππνζέζεσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη
επνκέλσο νη ζρεκαηηζζείζεο πξνβιέςεηο βαζίδνληαη ζηηο έσο θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ
εθηηκήζεηο.
28. ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ
Ζ εηαηξεία έρεη πεξαηψζεη θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2009. Ο Οξγαληζκφο δελ πξνέβε εγθαίξσο
ζε εθινγή Διεγθηηθήο Δηαηξείαο πξνθεηκέλνπ γηα λα δηελεξγεζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ρξήζεσλ 2011 έσο
2013 φπσο πξνβιέπεηαη βάζεη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Ν.2238/94 σο εθ ηνχηνπ νη ρξήζεηο απηέο
παξακέλνπλ αλέιεγθηεο θνξνινγηθά, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο. Οη ρξήζεηο 2014 έσο
θαη 2018 έρνπλ ειεγρηεί θνξνινγηθά απφ ηνπο λφκηκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ
Ν.4174/2013. Γηα ηηο ρξήζεηο απηέο έρνπλ εθδνζεί Δθζέζεηο Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο «Υσξίο Δπηθχιαμε».
Ζ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ απηψλ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ ΠΟΛ 1034/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.4174/13. Ο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2019 πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 65Α ηνπ Ν.4174/2013
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ε Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, σζηφζν, δελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο.
Καηά ηελ 31.12.2019 ε πξφβιεςε πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηνλ Οξγαληζκφ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 275.000,00
επξψ γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαη ζε 30.000 επξψ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ.5 ηνπ Ν.2238/94.
29. ΑΝΑΣΑΞΗΝΟΜΖΔΗ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ
ηε ρξήζε 2019 πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλαηαμηλνκήζεηο θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο
έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. Καηά ζπλέπεηα θαη γηα ιφγνπο ζπγθξηζηκφηεηαο θξίζεθε ζθφπηκε ε
αληίζηνηρε αλαηαμηλφκεζε ησλ θνλδπιίσλ απηψλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Πην ζπγθεθξηκέλα:
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΥΡΖΜΑΣΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
Γεκνζηεπκέλν
Ποζά ζε εσρώ

εκ.

Αλαηαμηλόκεζε

31.12.2018

31.12.2018

Αλακνξθσκέλν
31.12.2018

Δλεξγεηηθό
Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Έξγα ππνδνκήο
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ

8.969.343
3.476.421
66.884
1.705
12.514.353

(132.447)
132.447
19.524
19.524

8.836.895
3.608.868
66.884
21.229
12.533.877

13.826
1.740.188
1.934.609
13.064.201
16.752.825

(552.231)
(552.231)

13.826
1.740.188
1.382.378
13.064.201
16.200.594

29.267.177

(532.707)

28.734.470

1.533.515
4.419.180
11.812.510
17.765.205

-

1.533.515
4.419.180
11.812.510
17.765.205

570.000
2.496.323
6.718.233
9.784.557

(538.199)
(538.199)

570.000
1.958.124
6.718.233
9.246.358

1.591.884
125.532
1.717.416

87.819
(82.327)
5.492

1.679.703
43.205
1.722.908

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

11.501.973

(532.707)

10.969.266

ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

29.267.177

(532.707)

28.734.470

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηθά ηνηρεία
Απνζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν θπθινθνξνύλησλ

1
1
2

2,3

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
Ίδηα Κεθάιαηα θαη ππνρξεώζεηο
Ίδηα Κεθάιαηα
Μεηνρηθφ θεθάιαην
Απνζεκαηηθά θεθάιαηα
Απνηειέζκαηα εηο λένλ
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ
Μαθξνπξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Παξνρέο απνρσξήζεσλ πξνζσπηθνχ
Λνηπέο πξνβιέςεηο & ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
Δπηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ
ύλνιν Μαθξνπξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ
Βξαρππξόζεζκεο Τπνρξεώζεηο
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
ύλνιν Βξαρππξνζέζκσλ Τπνρξεώζεσλ

3

4
4

1. Πξαγκαηνπνηήζεθε αλαηαμηλφκεζε αλαπφζβεζηεο αμίαο παγίσλ αμίαο 132ρηι. επξψ απφ ηα έξγα
ππνδνκήο ζηα ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία.
2. Ζ εχινγε αμία ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ κεξίδσλ ηεο Παγθξήηηαο πλ. Σξάπεδαο θαη ηεο πλεηαηξηζηηθήο
Σξάπεδαο Υαλίσλ πνπ θαηέρεη ν Οξγαληζκφο θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ «ΑΝΟΗΥΣΖ ΤΜΠΡΑΞΖ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» ζπλνιηθήο αμίαο 19.524 επξψ αλαηαμηλνκήζεθε ζηα κε
θπθινθνξνχληα ζηνηρεία ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δπλαηφηεηα ξεπζηνπνίεζήο
ηνπο.
3. Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο ζπλνιηθνχ πνζνχ 538.198,73 επξψ πνπ ζρεηηδφληνπζαλ κε αληίζηνηρεο
επίδηθεο απαηηήζεηο αλαηαμηλνκήζεθαλ ζηα ινηπά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία.
4. Λνηπέο κε θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 82.327 επξψ αλαηαμηλνκήζεθαλ ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο.
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Όζνλ αθνξά ηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθψλ εζφδσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλαηαμηλφκεζε ησλ εζφδσλ απφ
δηνηθεηηθά πξφζηηκα (παξαβάζεηο Κ.Ο.Κ.) πνζνχ € 22.275,36 απφ ηηο «Πσιήζεηο» ζηα «Μηζζψκαηα &
ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο».
30. ΠΑΝΓΖΜΗΑ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ COVID-19
Ζ ηαρεία εμάπισζε ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζε παγθφζκηα θιίκαθα έρεη νδεγήζεη ζε απμεκέλνπο
ηαμηδησηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη έρεη πξνθαιέζεη δηαηάξαμε θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ θαη
ζεκαληηθέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Απηφ πνπ θάλεη αζπλήζηζηε απηή ηελ θξίζε είλαη φηη
ζηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνχ ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ ιακβάλνληαη κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ
θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ επηδεηλσζεί ζεκαληηθά νη πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο ζε
εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. ηε γιψζζα ηεο Αγνξάο, κηα ηέηνηα εμέιημε ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο
«Μαχξνο Κχθλνο», φξνο πνπ ππνδειψλεη ηφζν ηε ζπαληφηεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο φζν θαη ηελ αδπλακία
πξφβιεςεο ηεο έθηαζεο πνπ κπνξεί λα πάξεη θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα
κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο, εθηηκάηαη

φηη ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αξλεηηθή

επηβξάδπλζε ζηελ νηθνλνκία ηα δχν πξψηα ηξίκελα ηνπ 2020, ε νπνία αλακέλεηαη λα αληηζηαζκηζηεί κεξηθψο ηα
δχν ηειεπηαία ηξίκελα ηνπ έηνπο. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζα πξνέιζεη, θπξίσο,
απφ δηαηαξαρέο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, κε κείσζε ηεο εμσηεξηθήο δήηεζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, αιιά θαη
ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, αθνχ πιήηηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνκείο φπσο νη κεηαθνξέο, ν ηνπξηζκφο, ην εκπφξην
θαη ε εζηίαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμέιημε ηεο παλδεκίαο δελ είλαη εθηθηφ λα πξνβιεθζεί κε αθξίβεηα, ελψ νη
επηπηψζεηο ηεο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ζα εμαξηεζνχλ θαη απφ ηα εζληθά θαη δηεζλή δεκνζηνλνκηθά κέηξα πνπ
ιακβάλνληαη. Ζ επίπησζε ηεο παλδεκίαο απνηειεί κε πξνζαξκνζκέλν ζεκαληηθφ γεγνλφο κεηά ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2019. Αλαθνξηθά κε ηελ Δηαηξεία ε εθηίκεζε ηεο δηνίθεζεο είλαη φηη ε
επίπησζε απφ ηελ παλδεκία ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ Οξγαληζκνχ ζα είλαη ζεκαληηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα,
αλαθέξνληαη ηα εμήο:
Πσιήζεηο / Γξαζηεξηόηεηα : Αλακέλεηαη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα έζνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πιήζνο ησλ
δηαθηλνχκελσλ επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ζηα έζνδα απφ κηζζσηέο ιηκεληθψλ ππνδνκψλ δπλάκεη
ηεο θπβεξλεηηθήο δέζκεο κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ πιεηηφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπλνιηθή απψιεηα ησλ
εζφδσλ γηα ην πξψην εμάκελν εθηηκάηαη ζε -1,5 εθαη. επξώ.
Κόζηνο Πξνζσπηθνύ :Γελ αλακέλνληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζην θφζηνο κηζζνδνζίαο.
Ρεπζηόηεηα / Κεθάιαην θίλεζεο :Παξά ηηο ελδερφκελεο θαζπζηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ είζπξαμε ησλ
απαηηήζεσλ, ηα πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα ηεο εηαηξείαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ πεξηζψξην ηνπ θεθαιαίνπ
θηλήζεσο δηαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνχκελε ξεπζηφηεηα γηα ηελ απξφζθνπηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ
ηνπ Οξγαληζκνχ.
Δπηρεηξεζηαθή ζπλέρεηα :Οη ιηκεληθέο δνκέο ηνπ Οξγαληζκνχ παξακέλνπλπιήξσο ιεηηνπξγηθέο γηα ηελ
απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ηεο επηβαηηθήο θαη εκπνξεπκαηηθήο θίλεζεο ηνπ ιηκέλα.
Τγεία αζθάιεηα : Ζ εηαηξεία αθνινπζεί φια ηα κέηξα θαη νδεγίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
εμάπισζεο ηεο λφζνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
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πκπεξαζκαηηθά, ζηελ παξνχζα θάζε δελ είλαη εθηθηφ λα γίλνπλ αζθαιείο πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ζηελ
εμέιημε ηεο παλδεκίαο θαη ηηο ηειηθέο ζπλέπεηέο ηεο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οξγαληκνχ.
31. ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ
Όπσο εθηελψο αλαθέξζεθε ζηε άλσ ζεκείσζε 30 ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο γηα ην 2020 εληνπίδεηαη ζηελ
παλδεκηθή έμαξζε ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19). χκθσλα κε ηηο πην πξφζθαηεο εμειίμεηο ε παλδεκία ηνπ
COVID-19, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ παγθφζκηα φζν θαη ζηηο επηκέξνπο
νηθνλνκίεο γηα ην 2020. Ζ δηάξθεηα θαη ε έληαζε ησλ επηπηψζεσλ, αλ θαη δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ
αμηφπηζηα ζηελ παξνχζα θάζε, αλακέλεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ:
 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πεξηνξηζκνχ πνπ ζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο θαη ηελ αληνρή ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο,
 ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ηεο
λφζνπ,
 ην θαηά πφζν ν ηφο ππφθεηηαη ζε επνρηθφ πξφηππν,
 εάλ κηα ρψξα είλαη εθηηζέκελε ζε δηαηαξαρέο απφ ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο ή ηεο πξνζθνξάο,
 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη άιισλ κέηξσλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ηε ιήςε
θαη ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα ή δηεπθφιπλζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ
παξνρή ξεπζηφηεηαο θαη ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ.
Με εμαίξεζε ηηο αλακελφκελεο επηπηψζεηο απφ ηελ παλδεκηθή έμαξζε ηνπ θνξσλντνχ πνπ κλεκνλεχηεθαλ
παξαπάλσ, δελ ππάξρνπλ άιια κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ζηα νπνία επηβάιιεηαη
αλαθνξά απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.
Ζξάθιεην, 24Ηνπιίνπ2020
Ο Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο

Τπεξεζηώλ

Ησάλλεο Βαξδαβάο

Μελάο Παπαδάθεο

Δκκαλνπήι Φξαγθάθεο

Α.Γ.Σ. Ξ 936295

Α.Γ.Σ. ΑΔ 456692

Α.Γ.Σ. AM466078
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