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Α. 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 2010 (1/131/12/2010). ηελ παξνχζα έθζεζε πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ
ζηνρεχνπλ ζε κία γεληθή ελεκέξσζε, ηφζν ηνπ κφλνπ κέηνρνπ (Διιεληθφ Γεκφζην), φζν θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα απνηειέζκαηα, ηε ζπλνιηθή πνξεία, ηηο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο θιεηφκελεο 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.

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ

Γεληθή Δηθόλα (executive summary): Ζ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ζηε ρξήζε 2010, παξά ηελ πηψζε ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ θαηά πεξίπνπ 10% απνδίδεηαη ζηα αθφινπζα νηθνλνκηθά γεγνλφηα: α) ζηε κείσζε ηνπ
θφζηνπο κηζζνδνζίαο θαηά πεξίπνπ 15% απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ Νφκσλ 3833/2010 θαη
3845/2010

θαη ηελ αξηζκεηηθή κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ β) ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο θαη

θαζαξηφηεηαο ιηκέλα θαη γ) ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. Ο παξαπάλσ εμνξζνινγηζκφο
ησλ δαπαλψλ αληηζηάζκηζε ηελ πηψζε ησλ εζφδσλ, ε νπνία σο επί ησ πιείζηνλ

πξνήιζε α) απφ ηελ

ζπξξίθλσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά πεξίπνπ € 755.000 ιφγσ ηεο κεησκέλεο δξαζηεξηφηεηαο γεληθά β) απφ
ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ απφ κηζζψκαηα (θαηά € 116.000,00 πεξίπνπ) θαη γ) απφ ηε κείσζε ησλ πηζησηηθψλ
ηφθσλ(θαηά € 151.000,00).
ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεσο κε ηα ηξέρνληα νηθνλνκηθά δεδνκέλα θξίλνληαη ηδηαίηεξα
ζεηηθά, ελψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο εηαηξείαο είλαη άξηηα θαη ε ξεπζηφηεηα ηεο πςειή. Δπηπιένλ
έρνπλ ζρεκαηηζηεί επαξθείο πξνβιέςεηο γηα επηζθάιεηεο θαη ινηπνχο θηλδχλνπο.
Κύθινο Δξγαζηώλ: Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο αλέξρεηαη ζε 6.671.726 επξψ θαη εκθαλίδεηαη κεησκέλνο
θαηά 755.270 επξψ ή 10,17% έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009. Ζ κείσζε ησλ πσιήζεσλ πξνθχπηεη
θπξίσο απφ ηελ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα (- 17,3%) θαη ηνλ πεξηνξηζκφ

ησλ

εηζπξαρζέλησλ ηειψλ επηβαηψλ & νρεκάησλ (-7,8%), σο ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ησλ εηζηηήξησλ απφ
ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο.
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ΔΒΗΣDA: Σα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, θαη ζπλνιηθψλ θαζαξψλ απνζβέζεσλ 1 αλήιζαλ ζε 1.580.761 επξψ,
έλαληη 759.874 επξψ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (αχμεζε 820.887 επξψ), σο
απνηέιεζκα ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Καζαξά απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο: Σα απνηειέζκαηα κεηά απφ θφξνπο αλήιζαλ ζε θέξδε 864.023
επξψ έλαληη θεξδψλ 158.216 επξψ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. Ζ βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ νθείιεηαη
ζσξεπηηθά ζηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ παξάγξαθν - Γεληθή Δηθφλα.
Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο: Απφ ηελ επηζθφπεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αθνινπζνχλ
πξνθχπηεη φηη ε νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο είλαη πςειή. εκαληηθφ ξφιν ζηελ
δηακφξθσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο απνηεινχλ (value drivers) :
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).
Βαζικοί Γείκηερ
ΔΒΗΣDA
Κεθάλαιο κίνηζηρ
Κςκλοθοπούν ενεπγηηικό / Βπασςππ. ςποσπεώζειρ
Κύκλορ επγαζιών / Αναπόζβεζηη αξία παγίυν
Δπισοπηγήζειρ επενδύζευν / Αναπόζβεζηη αξία παγίυν
Έπγα ςποδομήρ / ύνολο ενεπγηηικού
Δπισοπηγήζειρ επενδύζευν / Έπγα ςποδομήρ
Σαμειακά διαθέζιμα/ ύνολο ενεπγηηικού
Κόζηορ μιζθοδοζίαρ / Κύκλο επγαζιών
Ανηαποδοηικά κλπ Λιμενικά Σέλη / Κύκλο επγαζιών
Δπιζθαλείρ απαιηήζειρ / Δμποπικέρ απαιηήζειρ
Αποηελέζμαηα ππο θόπυν / Κύκλο Δπγαζιών
EBITDA / Μόνιμα Κεθάλαια

31/12/2010
1.580.761
6.434.460
5,03
47,5%
72,6%
46,7%
99,0%
13,2%
54,8%
54,9%
38,1%
21,80%
7,71%

31/12/2009
759.874
6.189.936
5,14
53,2%
75,7%
48,3%
101,1%
13,9%
57,8%
55,9%
35,8%
11,34%
3,77%

ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2010

II.

Σν έηνο 2010 ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε ξαγδαία επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Διιάδαο, ηελ
πηψζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ επαθφινπζε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαξθεί θαη έρεη επίδξαζε ζην ζχλνιν
ηεο νηθνλνκίαο. ηα πιαίζηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο αλαθέξνπκε ηα εμήο γεγνλφηα σο ηα
ζεκαληηθφηεξα:
i.

Δθηειέζηεθαλ ή είλαη ζε εμέιημε ζεκαληηθά έξγα ππνδνκήο εηδηθφηεξα: α) ην έξγν «Αλάπιαζεο
ηεο παξαιηαθήο Λεσθφξνπ Ληκέλνο Ζξαθιείνπ» πξνυπνινγηζκνχ 1,1 εθαη. επξψ
αλαθαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηνπ «Θεαηξηθνχ ηαζκνχ»

β) ε

πξνυπνινγηζκνχ 250 ρηι. επξψ

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ίδηνπο πφξνπο γ) ε κειέηε «Γηεξεχλεζεο αθηνκεραληθήο θαη ρσξνηαμηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ λνηίσλ παξαιίσλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ κε ζθνπφ ηελ επηινγή θαηάιιειεο ζέζεο

1

Καζαξέο Απνζβέζεηο = Απνζβέζεηο παγίσλ κείνλ αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο επελδχζεσλ
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δεκηνπξγίαο λένπ εκπνξηθνχ ιηκέλα» πξνυπνινγηζκνχ 391 ρηι. επξψ ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηνλ
ΟΑΛΑΑ.
ii.

Δμππεξεηήζεθε απξφζθνπηα ε επηβαηηθή & εκπνξηθή θίλεζε ηνπ Ληκέλα.

iii.

Αλαδηαξζξψζεθε ζεκαληηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο θαη εμνηθνλνκήζεθαλ
ζεκαληηθνί πφξνη.
ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ –ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 2011

III.

Δμαηηίαο ηνπ δπζκελνχο δεκνζηνλνκηθνχ θαη καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη πηψζε ζηε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα (κείσζε δηαθηλεζέλησλ containers, πεξηνξηζκφο ησλ θαηάπισλ
εκπνξηθψλ πινίσλ θαη κείσζε ησλ δηαθηλεζέλησλ θνξηεγψλ). Ζ πησηηθή απηή ηάζε, αλακέλεηαη λα
αληηζηαζκηζζεί απφ ηελ απμεκέλε φπσο πξνβιέπεηαη ηνπξηζηηθή θίλεζε ηνπ ιηκέλα (κείσζε θαηάπισλ
θξνπαδηεξφπινησλ & ζαιακεγψλ). Απμεκέλε πνζνηηθά αλακέλεηαη ε επηβαηεγφο θίλεζε ιφγσ ππνθαηάζηαζεο
ηνπ αεξνπιάλνπ κε πινίν σο επηινγή κέζνπ κεηαθνξάο απφ ην επηβαηηθφ θνηλφ.
ηα πιαίζηα ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηεο εηαηξείαο ηίζεληαη ζε πξνηεξαηφηεηα νη εμήο ελέξγεηεο:
i.

Γηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξείαο θπξίσο κέζσ ζπγθξάηεζεο ησλ δαπαλψλ

ii.

Αξηηφηεξε αμηνπνίεζε ηεο εθρσξεκέλεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο.

iii.

Δθαξκνγή απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ είζπξαμε ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ.

iv.

Αμηνπνίεζε ησλ επελδχζεσλ ζηα έξγα ππνδνκήο.

v.

Αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ κε ηε ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο.

vi.

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

IV.

ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΚΑΗ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΔ

Μαθξννηθνλνκηθά κεγέζε: Ζ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε αλακέλεηαη λα επεξεάζεη δπζκελψο γηα δεχηεξε
ζπλερή ρξήζε ηα έζνδα ηεο εηαηξείαο. ηα πιαίζηα ησλ δπζκελψλ απηψλ καθξννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ε
εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα αθνινπζεί ζπληεξεηηθή ζηάζε θαη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ζε ζπλερή βάζε πςειά ηακεηαθά δηαζέζηκα. Οη αλάγθεο
ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη θπξίσο ζε κελαία βάζε. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη πεξηνξηζκέλνο.
Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο ζα πξνθαινχληαλ κφλν ζηελ πεξίπησζε αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
επελδχζεσλ ηεο εηαηξείαο (ππεξεπελδχζεηο

ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ίδηνπο πφξνπο) ή ηε ζεκαληηθή

επηβάξπλζε ηεο κε δηθαζηηθέο απνδεκηψζεηο.
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
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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, βεβαηψζεηο ζηα Γεκφζηα Σακεία θιπ). Οη
πξνβιέςεηο

αλαπξνζαξκφδνληαη ζην βαζκφ πνπ

ηα παξαπάλσ κέηξα δελ απνδίδνπλ θαη νη απαηηήζεηο

ραξαθηεξίδνληαη σο επηζθαιείο.
Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο
ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ
κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ.

Μεηαβνιή ηνπ

επηηνθίνπ βάζεο θαηά ± 100 κνλάδεο (±1%), ceteris paribus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
έζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά πεξίπνπ 25 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο
αλακέλεηαη αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απνδφζεσλ ηεο εηαηξείαο.
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 (ISPS
Code) β) απφ απεξγίεο θαη γεληθά θνηλσληθέο αλαηαξαρέο σο ζπλέπεηα θαλνληζηηθψλ κεηαβνιψλ ζην εξγαζηαθφ
πιαίζην ή ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο γ) απψιεηαο εζφδσλ ιφγσ θαηάξγεζεο ζεζκνζεηεκέλσλ ιηκεληθψλ
ηειψλ.
Λνηπνί ιεηηνπξγηθνί θίλδπλνη : Ζ εηαηξεία σο Γεκφζηα (ΓΔΚΟ) έρεη επαξθείο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιεηηνπξγηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηξνπή θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ. Οη αζθαιηζηηθέο
θαιχςεηο αζηηθήο επζχλεο επίζεο είλαη επαξθείο.

V.

Λνηπέο πιεξνθνξίεο

Τπνθαηαζηήκαηα : Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ππνθαηαζηήκαηα.
Δξγαζηαθά ζέκαηα : Ο εηαηξεία ηεξεί κε ζπλέπεηα ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο .
Απαζρνιεί ζε ζπλερή βάζε πεξίπνπ 65 εξγαδφκελνπο (50 σο ηαθηηθφ θαη 15 σο έθηαθην πξνζσπηθφ).
Αλαθέξνπκε επίζεο, φηη θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε ζπληαμηνδνηήζεθαλ 13 ππάιιεινη ηνπ Οξγαληζκνχ.
Πεξηβάιινλ/Έξεπλα ηερλνινγία : Ζ εηαηξεία ηεξεί κε ζπλέπεηα ηνπο εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θαλνληζκνχο
θαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο.
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VI.

Πξόηαζε δηαλνκήο θεξδώλ

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 ησλ άξζξσλ 43 θαη 44 ηνπ Ν.2190/20 λα δηαζέηνπλ νιφθιεξν ην
πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ δηαηάμεηο λφκσλ κέξηζκα ζην κέηνρν. χκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ
Κ.Ν.2190/20 απφ ηα θαζαξά θέξδε αθαηξείηαη εηεζίσο ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (5%) απηψλ, πξνο
ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε πξνηεηλφκελε δηάζεζε θεξδψλ έρεη σο
αθνινχζσο :
Καθαρά κέρδη μετά από φόρουσ

€

864.023,14

Τακτικό αποθεματικό

€

43.201,16

Μέριςμα

€

287.287,69

Υπόλοιπο κερδών εισ νέον

€

533.534,29

Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ παξαηίζεληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ζηηο 20 Μαΐνπ 2011
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, 20 Μαΐνπ 2011
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.
Γεψξγηνο Σζηθλάθεο
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Β. ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΖ ΛΟΓΗΣΖ
Πξνο ηνπο κεηόρνπο ηεο εηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ»

Έθζεζε επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Διέγμακε

ηηο

ζπλεκκέλεο

νηθνλνκηθέο

θαηαζηάζεηο

ηεο

εηαηξείαο

«ΟΡΓΑΝΗΜΟ

ΛΗΜΔΝΟ

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πνπ απνηεινχληαη απφ ηελ θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο
Γεθεκβξίνπ 2010, ηηο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ
ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ
θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο.
Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
Ζ δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο,
ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα,
πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο.
Δπζύλε Διεγθηή
Ζ δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ
καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα
ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ
ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε
αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ,
ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγφκελεο δηαδηθαζίεο
βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο αλαθξίβεηαο
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ
εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη
εχινγε παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ
αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ
ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη
θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο.
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Γλώκε
Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε,
ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ»
θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηεο ξνέο γηα ηε ρξήζε
πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά
έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Θέκα Έκθαζεο
Υσξίο λα δηαηππψλνπκε επηθχιαμε ζηε γλψκε καο, εθηζηνχκε ηελ πξνζνρή ζαο ζηε ζεκείσζε 29 ηεο Δηήζηαο
Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο φπνπ αλαθέξεηαη φηη θαηά ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εθθξεκείο επηδηθίεο ζπλνιηθνχ
χςνπο 2.991.511 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο 317.730 επξψ. Δπεηδή ζεκαληηθφο αξηζκφο
αγσγψλ είλαη αβέβαηεο έθβαζεο δελ είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκήζνπκε ηελ επάξθεηα ηεο παξαπάλσ πξφβιεςεο.

Αλαθνξά επί άιισλ Ννκηθώλ θαη Καλνληζηηθώλ Θεκάησλ.
Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α θαη
37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.
Ζξάθιεην , 25 Μαΐνπ 2011
O Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο
Κσλζηαληίλνο Δκκ. Αλησλαθάθεο
Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 22 781

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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Γ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε
απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2010

χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Σπρφλ δηαθνξέο ζηα ζχλνια νθείινληαη ζε ζηξνγγπινπνηήζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
(ποζά ζε Δςπώ,)

Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
πλερηδφκελεο Γξαζηεξηφηεηεο

εκ. 1/1 - 31/12/2010

Πσιήζεηο
Κφζηνο πσιεζέλησλ
Μεηθηό Κέξδνο
Μηζζψκαηα & ινηπά έζνδα εθκεηαιιεχζεσο
Μεηθηό Απνηέιεζκα

5
6

Έμνδα δηνίθεζεο
Έμνδα πσιήζεσλ & δεκνζίσλ ζρέζεσλ
Πξνβιέςεηο & ινηπά έμνδα
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ

6
6
7

Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Φφξνη
Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο (Α)

6.671.726
(5.580.610)
1.091.116
2.694.056
3.785.173

7.426.997
(6.480.371)
946.626
2.052.902
2.999.528

(1.571.801)
(134.103)
(716.956)

(1.823.627)
(264.161)
(312.356)

1.362.313

599.385

9
9

91.936
1.454.249

242.905
842.290

10

(590.226)
864.023

(684.074)
158.216

-

-

7

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο
Λνηπά πλνιηθά Έζνδα (Β)
πγθεληξσηηθά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο (Α+Β)
Αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε αλά κεηνρή ζε €

1/1-31/12/2009

864.023

158.216

1
864.023,14

1
158.216,30

ύλνςε απνηειεζκάησλ πεξηόδνπ
1/1 - 31/12/2010
Απνηειέζκαηα Πξν Φφξσλ Υξεκαηνδνηηθψλ & Δπελδπηηθψλ
Απνηειεζκάησλ
Απνηειέζκαηα Πξν Φόξσλ Υξεκαηνδνηηθώλ,
Δπελδπηηθώλ Απνηειεζκάησλ & Απνζβέζεσλ
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ
Απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο
Φφξνη
Υξεκαηνδνηηθά θαη επελδπηηθά απνηειέζκαηα
Απνζβέζεηο
Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξεγήζεηο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

1/1-31/12/2009

1.362.313

599.385

1.580.761

759.874

1.454.249
864.023
(590.226)
91.936
965.333
746.885

842.290
158.216
(684.074)
242.905
841.611
681.122
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ ΣΖ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
(ποζά ζε Δςπώ,)

εκ.
31/12/2010
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Με Κπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνύ
Έξγα ππνδνκήο
Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία
Άχια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

31/12/2009

11
11
12
13

10.317.121
3.311.864
427.873
1.705
14.058.562

10.449.213
3.422.519
79.640
1.200
13.952.572

14
15
16

84.184
3.567.338
1.455.022
2.924.740
8.031.283

85.510
3.616.031
969.605
3.012.263
7.683.410

22.089.845

21.635.982

18
19

1.533.515
4.101.224
2.376.224
8.010.963

1.533.515
4.093.313
1.572.719
7.199.547

20
21

178.029
1.628.359

27.267
2.142.222

22

462.601

213.768

23

10.213.070
12.482.059

10.559.703
12.942.961

24
24

932.088
664.734
1.596.823

799.429
694.046
1.493.474

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ

14.078.882

14.436.435

ύλνιν Ηδηώλ Κεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ

22.089.845

21.635.982

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

17

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ & ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ
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

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
(ποζά ζε Δςπώ, )

ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΊΧΝ ΥΡΉΖ 2010

Τπόινηπν ηελ 01/01/2010
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31/12/2010

Μεηνρηθό
Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό από
ύλνιν
Απνηειέζκαηα εηο ύλνιν Ηδίσλ
θεθάιαην απνζεκαηηθό αληαπνδνηηθά ηέιε απνζεκαηηθώλ
λένλ
Κεθαιαησλ
1.533.515
61.832
4.031.482
4.093.313
1.572.719
7.199.547
864.023
864.023
(52.607)
(52.607)
7.911
7.911
(7.911)
1.533.515
69.742
4.031.482
4.101.224
2.376.224
8.010.963
ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΊΧΝ ΥΡΉΖ 2009

Τπόινηπν ηελ 01/01/2009
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα
Γηαλεκεζέληα κεξίζκαηα
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξήζεο
Τπόινηπν ηελ 31/12/2009

Μεηνρηθό
Σαθηηθό
Απνζεκαηηθό από
ύλνιν
Απνηειέζκαηα εηο ύλνιν Ηδίσλ
θεθάιαην απνζεκαηηθό αληαπνδνηηθά ηέιε απνζεκαηηθώλ
λένλ
Κεθαιαησλ
1.533.515
4.165
4.031.482
4.035.647
7.179.967
1.610.805
158.216
158.216
(138.636)
(138.636)
57.667
57.667
(57.667)
1.533.515
61.832
4.031.482
4.093.313
1.572.719
7.199.547

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31η ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010
(ποζά ζε Δςπώ, )

εκ.
Έκκεζε κέζνδνο
Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηόηεηεο
Κέξδε πξν θφξσλ ( ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο )
Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Πξνβιέςεηο
Υξεκαηνηθνθνλνκηθά απνηειέζκαηα
Με ηακεηαθά έμνδα (έζνδα)
Λεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο πξηλ απφ ηηο κεηαβνιέο
θεθαιαίνπ θίλεζεο
Πιένλ : Πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ
θεθαιαίνπ θίλεζεο
Μείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
Μείσζε /(αχμεζε ) ππνρξεψζεσλ ( πιελ Σξαπεδψλ )
Μείνλ :
Καηεβεβιεκέλνη θφξνη
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηόηεηεο
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Λνηπέο εζηξνέο ( εθξνέο ) πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
θεθάιαην θίλεζεο
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Σφθνη εηζπξαρζέληεο
ύλνιν εηζξνώλ (εθξνώλ) επελδπηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ
Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Δπηρνξεγήζεηο πάγησλ επελδχζεσλ
Μεξίζκαηα πιεξσζέληα
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) ρξεκαηννηθνλνκηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ
Καζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
θαη ηζνδύλακα
ηεο ρξήζεσο (α) + (β) +(γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξήζεσο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξήζεσο

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

31/12/2010

31/12/2009

1.454.249

842.290

965.333
571.902
(91.936)
(1.334.920)

841.611
419.187
(242.905)
(681.122)

1.564.628

1.179.061

14
15,16

1.327
(692.327)
132.660
1.006.287

(6.315)
(1.215.490)
(66.672)
(109.416)

10

463.172

518.746

543.115

(628.162)

598

(17.777)

(1.070.818)
91.936

(2.424.836)
252.905

(978.284)

(2.189.708)

400.252
(52.607)

1.192.172
(138.636)

11,12
9
22,23

(α)

11,12
9
(β)
23

(γ)

347.645

1.053.536

(87.524)
3.012.263
2.924.740

(1.764.334)
4.776.598
3.012.263
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1. ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

1.1 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
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 Κνηλήο Ωθειείαο, ηειεί ππφ

ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο 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.
Μνλαδηθφο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο
εηαηξείαο ε ζπκκεηνρή ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζην θεθάιαην δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 51%.
θνπφο ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε δηνίθεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο Εψλεο Ληκέλα Ζξαθιείνπ θαη αλαιακβάλεη
θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε αλαηεζεί ζην Ν.Π.Γ.Γ. Ληκεληθφ Σακείνπ Ζξαθιείνπ. 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.Α.

1.2 ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΑΥΩΡΖΖ ΥΔΡΑΗΑ ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΕΩΝΖ
Ζ Δηαηξία έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ρξήζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ γεπέδσλ, θηηξίσλ θαη
εγθαηαζηάζεσλ ηεο Υεξζαίαο Ληκεληθήο Εψλεο ηνπ Ληκέλνο ηνπ Ζξαθιείνπ, 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 27 Ηνπλίνπ 2001 χκβαζε Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Ο.Λ.Ζ
Α.Δ θαη ιήγεη ην έηνο 2042. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεί κε λέα έγγξαθε ζπκθσλία ησλ κεξψλ.
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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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.
Ζ 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.
Ο 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 δηαηεξείηαη ε
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ιηκέλα. Σν Γεκφζην ζα ζπκβάιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ «Δζληθνχ
Δπηπέδνπ». Σν Διιεληθφ Γεκφζην ειέγρεη ή ξπζκίδεη πνηέο ππεξεζίεο πξέπεη λα παξέρεη ε Δηαηξεία κε ηελ
ππνδνκή πνπ ηεο έρεη παξαζρεζεί θαη ζε πνηνπο. Σν «Σηκνιφγην» ησλ ιηκεληθψλ ππεξεζηψλ ζπληάζζεηαη απφ
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).
ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο πξνβιέπεηαη αληάιιαγκα 1% γηα ηα 2 πξψηα έηε θαη 2% απφ ην ηξίην έηνο θαη
εθεμήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηεζίσλ εζφδσλ πιελ ησλ εθηάθησλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ.
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1.3 ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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 θαη 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. ΒΑΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Ζ. Α.Δ. κε εκεξνκελία 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ
01/01/2010 κέρξη 31/12/2010 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 Νν 3. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ
ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (going concern basis) θαη
ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηεξίδεηαη ζηελ
παξαδνρή φηη ε εηαηξεία ζα έρεη ζηε δηάζεζε ηεο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

18

ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλερίζεη απξφζθνπηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο
ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο.
2.2 Αιιαγέο ζε Λνγηζηηθέο Αξρέο
•

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο έρνπλ
εθαξκνγή ζε νηθνλνκηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010:


ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011).



ΓΠΥΑ 3 (Αλαζεσξεκέλν) «πλελψζεηο Δπηρεηξήζεσλ» θαη ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνηεκέλν)
«Δλνπνηεκέλεο θαη Ηδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο».



ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ((εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011).



ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013).

•

Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ζηα ήδε εθδνζέληα ινγηζηηθά πξφηππα είλαη ππνρξεσηηθέο γηα
ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή κεηά ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 αιιά ε εθαξκνγή ηνπο δελ έρεη
ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο.


ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2010



ΓΛΠ 39 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε»



ΓΠΥΑ 2 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο πνπ Δμαξηψληαη απφ ηελ Αμία ησλ Μεηνρψλ»



ΔΓΓΠΥΑ 12 - πκθσλίεο Παξαρψξεζεο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη
γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 30 Μαξηίνπ 2009)



ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρψλ, Διάρηζην
Απαηηνχκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο» (εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2011)



ΔΓΓΠΥΑ 17 «Γηαλνκή κε ρξεκαηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο κεηφρνπο» (ζχκθσλα κε
ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα ηηο εηήζηεο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηνπιίνπ 2009)



ΔΓΓΠΥΑ 18 «Μεηαβηβάζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ πειάηεο» (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε
απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ννεκβξίνπ 2009)



ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Τπνρξεψζεσλ κε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο»
(εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηνπιίνπ 2010)

•

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηεζίσλ βειηηψζεσλ γηα ην 2009 ηνπ
ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ), δεκνζηεχηεθαλ ηνλ Ηνχιην 2009. Οη εκεξνκελίεο
έλαξμεο ηζρχνο ηνπο δηαθέξνπλ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξεο ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

19

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηεζίσλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 ηνπ

•

ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ), δεκνζηεχηεθαλ ην Μάην 2010. Οη εκεξνκελίεο
έλαξμεο ηζρχνο ηνπο δηαθέξνπλ, σζηφζν νη πεξηζζφηεξεο ηζρχνπλ γηα ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή
επίπησζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο.
Οη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη εξκελείεο ζηα ήδε εθδνζέληα ινγηζηηθά πξφηππα είλαη ππνρξεσηηθέο γηα

•

ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αξρίδνπλ ηελ ή
κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 αιιά δελ έρνπλ εθαξκνγή γηα ηελ Δηαηξεία:


ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φφξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012). Ζ ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε



ΔΓΓΠΥΑ 15 – πκθσλίεο γηα ηελ θαηαζθεπή αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ζχκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε απφ
ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010)



ΔΓΓΠΥΑ 16 – Αληηζηαζκίζεηο κηαο θαζαξήο επέλδπζεο ζε εθκεηάιιεπζε ζην εμσηεξηθφ (ζχκθσλα
κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηελ ΔΔ, εθαξκφδεηαη απφ 1 Ηνπιίνπ 2009).

Ζ εηαηξεία δελ έρεη ζθνπφ λα εθαξκφζεη θαλέλα απφ ηα Πξφηππα ή ηηο Γηεξκελείεο λσξίηεξα.
2.3 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ζ εηαηξεία (σο κε εηζεγκέλε) βάζεη ηνπ ΓΠΥΑ 8 θαη ηνπ ΓΛΠ 14 δελ έρεη ππνρξέσζε παξνπζίαζεο
απνηειεζκάησλ αλά ηνκέα.

3.

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.
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.
Πξόβιεςε θόξνπ εηζνδήκαηνο: Απαηηείηαη θξίζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο πξφβιεςεο γηα θφξν
εηζνδήκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζπλαιιαγέο θαη ππνινγηζκνί γηα ηνπο νπνίνπο ν ηειηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ
θφξνπ είλαη αβέβαηνο. Δάλ ν ηειηθφο θφξνο είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αξρηθά αλαγλσξηζζέληα, ε δηαθνξά ζα
επεξεάζεη ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θαη ηελ πξφβιεςε γηα αλαβαιινκέλε θνξνινγία ηεο πεξηφδνπ.
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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.
Αλαγλώξηζε πκβάζεσο Παξαρώξεζεο : Ζ χκβαζε Παξαρψξεζεο έρεη αλαγλσξηζηεί σο ιεηηνπξγηθή
κίζζσζε ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζην Γ.Λ.Π. 17. Απαηηείηαη θξίζε γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ
δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο & ειέγρνπ ηεο ππνδνκήο θαη αλαγλψξηζεο ηεο χκβαζεο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 17 ή
ηελ Γηεξκελεία (IFRIC) 12 αληίζηνηρα.

4.

ΒΑΗΚΔ ΛΟΓΗΣΗΚΔ ΑΡΥΔ
4.1 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.
4.2 Δλζώκαηα πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο θαη απνκείσζεηο. Σν
θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο 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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Χθέιηκε Εσή
20 έηε
30 έηε
12 έηε
7 έηε
5 έηε
4 έηε
5 έηε

21

Γελ έρνπλ ππνινγηζηεί ππνιεηκκαηηθέο αμίεο γηα θακία θαηεγνξία παγίσλ ζηνηρείσλ.
Οη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο
αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, ε δηαθνξά (απνκείσζε) θαηαρσξείηαη
άκεζα σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Καηά ηελ πψιεζε ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο
πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
4.3 Άπια πεξηνπζηαθά 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. Οη ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νη εμήο:
Δίδνο Παγίνπ
Λνγηζκηθά
Μειέηεο

Δηήζηνο πληειεζηήο Απόζβεζεο
30%
20%

4.4 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.
4.5 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.
4.6 Δκπνξηθέο απαηηήζεηο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην
αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη
δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή έλδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα
εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη
ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
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4.7 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.
4.8 Μεηνρηθό θεθάιαην
Σν κεηνρηθφ θεθάιαην απνηειείηαη απφ κία κεηνρή αλήθνπζα ζην Διιεληθφ Γεκφζην. Άκεζα θφζηε γηα ηελ
έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο
ηεο έθδνζεο.
4.9 Γαλεηζκόο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα έμνδα γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ζρεηηθά έμνδα) θαη
ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ
ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο εθηφο εάλ ε εηαηξεία
έρεη ην δηθαίσκα λα αλαβάιιεη ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζεο γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
ηνπ ηζνινγηζκνχ.
4.10 Αλαβαιιόκελνο θόξνο 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.
4.11 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. Ζ εηαηξεία ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο απνδεκίσζεο πξνζσπηθνχ ιφγσ
εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδφκελσλ αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ αλακέλεηαη λα
αθππεξεηήζνπλ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο. χκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2112/20 θαη ηνπ Ν.103/75 ε εηαηξεία
θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηεο, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ
απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο
(απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε). Σα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε
θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία εµπίπηνπλ ζηα πξνγξάµµαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα µε ην
ΓΛΠ19 – «Παξνρέο Δξγαδνκέλσλ». Ζ ππνρξέσζε πνπ θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ γηα ηα πξνγξάκκαηα
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θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ είλαη ε παξνχζα αμία ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ θαζνξηζκέλε παξνρή κείνλ ηελ εχινγε
αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα κε
αλαγλσξηζκέλα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο θαη ην θφζηνο ηεο πξνυπεξεζίαο. Ζ δέζκεπζε ηεο
θαζνξηζκέλεο παξνρήο ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο
πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο κνλάδνο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ρξεζηκνπνηείηαη ην
επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Σα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξνζαξκνγέο κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη είλαη πάλσ ή θάησ απφ ην πεξηζψξην ηνπ
10% ηεο ζσξεπκέλεο ππνρξέσζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα κέζα ζηνλ αλακελφκελν κέζν
αζθαιηζηηθφ ρξφλν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Σν θφζηνο πξνυπεξεζίαο θαηαρσξείηαη άκεζα ζηα
απνηειέζκαηα κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πνπ νη κεηαβνιέο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηψληαη απφ ηνλ
ελαπνκέλνληα ρξφλν ππεξεζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην θφζηνο πξνυπεξεζίαο
θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηελ πεξίνδν σξίκαλζεο.
4.12 Δπηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο φηαλ αλακέλεηαη κε βεβαηφηεηα φηη ε
επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη ε εηαηξεία ζα ζπκκνξθσζεί κε φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο. Κξαηηθέο
επηρνξεγήζεηο πνπ αθνξνχλ έμνδα, αλαβάιινληαη θαη αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα έηζη ψζηε λα
αληηζηνηρίδνληαη κε ηα έμνδα πνπ πξννξίδνληαη λα απνδεκηψζνπλ. Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο σο αλαβαιιφκελεο
θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ κε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ ζρεηηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
4.13 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 ε πηζαλφηεηα εθξνήο ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα είλαη κηθξή.
4.14 Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(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
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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
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 θνξη/θψλ 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 πξνζφξκηζεο, 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.
4.15 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο αλαγλσξίδεηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε
δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.

5.

ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ
Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ έρεη σο εμήο:

ύλνςε Δζόδσλ
¨Έζνδα απφ ππεξεζίεο θνξη/ζεσλ,κεηαθνξψλ
Παξνρέο ζε πινία (χδξεπζε θιπ)
Ληκεληθά ηέιε
Έζνδα απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα
Λνηπά έζνδα
Κύθινο εξγαζηώλ

2010
2009
€
%
1.832.590,09 2.151.430,22 -318.840,13 -14,8%
1.119.546,16 1.311.550,67 -192.004,51 -14,6%
3.662.566,58 3.876.226,06 -213.659,48
-5,5%
53.682,63
75.338,50
-21.655,87 -28,7%
3.340,67
12.451,16
-9.110,49 -73,2%
6.671.726,13 7.426.996,61 -755.270,48 -10,2%

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

25

Αληίζηνηρα ηα πνζνηηθά δεδνκέλα ησλ πσιήζεσλ έρνπλ σο εμήο :
2010
Δπηβηβαζζέληεο επηβάηεο
918.190
Απφπινη επηβαηεγψλ
1.363
Κάηαπινη Κξνπαδηεξφπινηα
247
Απνβηβαζζέληεο επηβάηεο Κξνπαδηεξφπινηα
22.733
Containers
19.330
Αθίμεηο εκπνξηθψλ πινίσλ
289

6.

2009
Μεηαβνιή
958.992
-40.802
1.487
-124
287
-40
83.305
-60.572
21.286
-1.956
376
-87

%
-4,3%
-8,3%
-13,9%
-72,7%
-9,2%
-23,1%

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ ΈΞΟΓΑ

Οη ινγαξηαζκνί ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αλαιχνληαη σο εμήο :
α) Αλάιπζε θαη΄ είδνο
ύλνςε Γαπαλώλ
Αλαιψζεηο απνζεκάησλ
Μηζζνδνζία ηαθηηθή
Αλαδξνκηθά & απνδεκηψζεηο
Ακνηβέο ηξίησλ
Γηθαηψκαηα δεκνζίνπ θιπ κηζζψκαηα
Δπηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο
Έμνδα πξνβνιήο
Δπηρνξεγήζεηο
Πξνβιέςεηο απνδ.πξνζσπηθνχ
Καζαξηφηεηα ιηκέλα & ζπλαθή έμνδα
Λνηπά δηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο
ύλνιν

2010
286.538,11
2.987.324,00
670.425,02
624.272,58
169.860,12
331.562,82
70.343,17
24.824,07
74.172,39
135.671,68
946.187,17
965.332,95
7.286.514,08

2009
314.091,17
3.891.592,15
401.887,32
835.247,18
150.191,50
464.872,24
182.887,12
74.178,43
35.026,27
409.656,10
966.917,22
841.611,00
8.568.157,70

Μεηαβνιή
-27.553,06
-904.268,15
268.537,70
-210.974,60
19.668,62
-133.309,42
-112.543,95
-49.354,36
39.146,12
-273.984,42
-20.730,05
123.721,95
-1.281.643,62

-8,8%
-23,2%
66,8%
-25,3%
13,1%
-28,7%
-61,5%
-66,5%
111,8%
-66,9%
-2,1%
14,7%
-15,0%

β) Αλάιπζε θαηά θέληξν θφζηνπο

Πεξηγξαθή
Αλαιψζηκα πιηθά
Αληαιιαθηηθά παγίσλ
Ακνηβέο & Έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο & Έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Φφξνη-Σέιε
Γηάθνξα έμνδα
Σφθνη ππνρξεψζεσλ πξνζσπηθνχ
Απνζβέζεηο πάγησλ
Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο
ύλνια

Κόζηνο παξνρήο
Δθζπγρξ.&
ππεξεζηώλ
ζπληήξεζε Ληκέλα
Γηνίθεζε
Πσιήζεηο
66.249,49
66.249,49
154.038,14
1.599.639,30
1.003.554,21
1.054.555,51
323.219,02
129.858,90
143.660,08
27.534,58
852.497,40
231.380,42
146.471,98
3.555,63
7.093,43
31.281,50
154.777,61
60.238,94 106.568,31
41.632,70
17.475,63
25.475,48
395.361,74
457.917,95
112.054,26
37.086,20
14.834,48
22.251,72
3.504.561
2.076.049 1.571.801,40
134.103
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ύλνιν
132.498,97
154.038,14
3.657.749,02
624.272,58
1.230.349,80
10.649,06
352.866,36
84.583,81
965.333,95
74.172,39
7.286.514
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7.

Αλάιπζε:
31/12/2010
Δπηρνξεγήζεηο
Αλαζηξνθή πξνβιέςεσλ απνδ. πξνζσπηθνχ
Μηζζψκαηα
Αλαινγνχζεο ζηε ρξήζε επηρνξ.παγίσλ
Σφθνη ππεξεκεξίαο
Πξνκήζεηεο
Έζνδα απφ δηνηθεηηθά πξφζηηκα
Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Λνηπά έζνδα
ύλνια ινηπά έζνδα

62.458
671.300
888.489
746.885
221.553
40.355
57.589
5.419
8
2.694.056

92.290
1.004.635
681.122
154.330
64.507
53.244
2.776
2.052.902

143.961
1.895
73.370
497.730
716.956

695
15.485
20.821
275.355
312.356

1.977.101

1.740.546

Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα
Έθηαθηεο δεκίεο
Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Πξνβιέςεηο γηα έθηαθηνπο θηλδχλνπο
ύλνια ινηπά έμνδα
Λνηπά έζνδα - έμνδα θαζαξά

8.

31/12/2009

ΚΟΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ

Μηζζνδνζία ηαθηηθή
Αλαδξνκηθά & απνδεκηψζεηο
ύλνιν

2010
2009 Μεηαβνιή
2.537.844,85 3.891.592,15 -1.353.747,30 -34,79%
1.119.904,17
401.887,32 718.016,85 178,66%
3.657.749,02 4.293.479,47 -635.730,45 -14,81%

Ο αξηζκφο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ 31.12.2010 αλέξρεηαη ζε 51 άηνκα ελψ ηελ 31.12.2009
αλεξρφηαλ ζε 78 άηνκα. Ζ κείσζε ηεο κηζζνδνζίαο νθείιεηαη ηφζν ζηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ φζν θαη ζηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3833/2010 θαη ηνπ Ν.3845/2010.

9.

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΔΟΓΑ

Αλάιπζε :

Σφθνη πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ
Λνηπά έζνδα θεθαιαίσλ
Σφθνη εληφθσλ γξακκαηίσλ Διι.Γεκνζίνπ
ύλνιν

2010
85.253
2.166
4.517
91.936
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2009
227.187
2.109
13.609
242.905,13

€
-141.933,67
56,64
-9.091,72
-150.968,75

%
-62,5%
2,7%
-66,8%
-62,2%
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10.

ΦΟΡΟΗ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ

Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αλαβαιιφκελνπ θφξνπ ησλ
πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο είλαη 20%.Σα πνζά ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, πνπ
απεηθνλίδνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ αλαιχνληαη σο εμήο:

Φφξνο ρξήζεο
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Αλαβαιιφκελνο θφξνο
Έθηαθηε Δηζθνξά Ν.3845/2010
Πξνβιέςεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο
ύλνιν
Κέξδε/ (Εεκίεο) πξν θόξσλ
-κείνλ: Πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζηα έζνδα
-πιένλ: Πξνζσξηλέο δηαθνξέο ζηηο δαπάλεο
Πποζαπμογέρ ζηο θόπο για Έξοδα πος δεν εκπίπηοςν για
θοπολογικούρ ζκοπούρ
- Με Δθπηπηψκελεο Γαπάλεο
- Με θνξνινγεηέα έζνδα
- Εεκίεο εθπηπηφκελεο θνξνινγηθά
ςνηελεζηήρ Φόπος
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Πξνζαξκνγέο ζην θφξν γηα κεηαβνιή ζηνλ ζπληειεζηή
Αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ
Φφξνο δηαλεκφκελσλ κεξηζκάησλ
Γηαθνξέο θνξνινγηθνχ ειέγρνπ
Έθηαθηε Δηζθνξά Ν.3845/2010
Πξνβιέςεηο θαη δαπαλεο πξφζζεησλ θνξνινγηθψλ
ππνρξεψζεσλ
Πξαγκαηηθή δαπάλε θόξνπ

11.

31/12/2010
367.136
150.762
52.797
19.531
590.226
1.454.249
(256.759)
(524.318)

31/12/2009
279.617
254.940
29.517
120.000
684.074
842.290
326.849
(444.177)

1.202.645
(457.144)
1.418.673
24,0%
340.482
26.655
150.762
52.797

272.951
997.912
25,0%
249.478
30.139
29.517
254.940
-

19.531
590.226

120.000
684.074

ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ & ΗΓΗΟΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΎΜΔΝΑ ΠΑΓΗΑ

Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο αθηλήησλ :Ζ Δηαηξεία, 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 παξερσξήζε ζηελ ΟΛΖ Α.Δ. γηα 40
έηε, κε ην απφ 27 Ηνπλίνπ 2001 ζπκβφιαην παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (εθπξνζσπνπκέλνπ
απφ ηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο) θαη ηεο ΟΛΖ Α.Δ. θαη ιήγεη ην έηνο 2042.
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Υξήζε 2010
Κηίξηα &
Μερ/ηα Ληκεληθώλ Λνηπόο Μερ/θόο Μεηαθνξηθά Έπηπια θιπ Αθηλεηνπνηήζεηο
Έξγα Τπνδνκήο Σερληθά Έξγα Δγθαηαζηάζεσλ
Δμνπιηζκόο
Μέζα
εμνπιηζκόο ππν εθηέιεζε
Κόζηνο ή εθηίκεζε
31.12.2008
Πξνζζήθεο Υξήζεο
ύλνια
Απνζβέζεηο
31.12.2008
Απνζβέζεηο Υξήζεο
ύλνια
Αλαπόζβεζηε αμία
ύλνια

9.055.265
424.203
9.479.468

709.534
281.358
990.892

4.087.634
0
4.087.634

350.567
71.815
422.382

116.956

1.165.139
313.767

147.727
39.661

1.717.381
340.636

79.809
55.631

44.895
21.434

1.478.906

187.387

2.058.017

135.440

8.000.562

803.505

2.029.617

286.942

ύλνια

652.068
49.934
702.003

2.559.087 17.531.112
(245.261 )
582.049
2.313.827 18.113.161

66.328

504.430
53.668
558.098

3.659.380
824.797
4.484.177

50.627

143.904

116.956

0

2.313.827 13.628.984

Υξήζε 2009
Κηίξηα &
Μερ/ηα Ληκεληθώλ Λνηπόο Μερ/θόο Μεηαθνξηθά Έπηπια θιπ Αθηλεηνπνηήζεηο
Έξγα Τπνδνκήο Σερληθά Έξγα Δγθαηαζηάζεσλ
Δμνπιηζκόο
Μέζα
εμνπιηζκόο ππν εθηέιεζε
Κόζηνο ή εθηίκεζε
31.12.2008
Πξνζζήθεο Υξήζεο
ύλνια
Απνζβέζεηο
31.12.2008
Απνζβέζεηο Υξήζεο
ύλνια
Αλαπόζβεζηε αμία
ύλνια

ύλνια

8.853.074
202.191
9.055.265

602.328
107.206
709.534

4.087.634
0
4.087.634

198.161
152.406
350.567

66.049
50.907
116.956

590.544
61.524
652.068

723.856 15.121.647
1.835.231 2.409.465
2.559.087 17.531.112

870.037
295.102

113.553
34.174

1.376.745
340.636

46.257
33.552

29.733
15.161

1.165.139

147.727

1.717.381

79.809

44.895

438.567
65.863
504.430

2.874.892
784.489
3.659.380

7.890.126

561.807

2.370.253

270.758

72.061

147.639

0

2.559.087 13.871.732

Οη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ηεο ρξήζεο αθνξνχλ ηα εμήο έξγα ππνδνκήο : «Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο
ζηξψζεο παξαιηαθήο ιεσθφξνπ » & «Απνθαηάζηαζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ Νενδφρνπ Η»

12.

ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

Υξήζε 2010
Αύια πάγηα
Κφζηνο ή εθηίκεζε 01.01.2010
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
31.12.2010
Απνζβέζεηο 01.01.2010
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο 31.12.2010
31.12.2010 Αλαπφζβεζηε αμία

Υξήζε 2009
Αύια πάγηα
Κφζηνο ή εθηίκεζε 01.01.2009
Πξνζζήθεο πεξηφδνπ
31.12.2009
Απνζβέζεηο 01.01.2009
Απνζβέζεηο πεξηφδνπ
Απνζβέζεηο 31.12.2009
31.12.2009 Αλαπφζβεζηε αμία

333.778
488.769
822.547
-254.138
-140.536
-394.674

427.873

318.408
15.370
333.778
-197.016
-57.122
-254.138

79.640
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13.

ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
31.12.2010
1.705

Γνζκέλεο εγγπήζεηο

14.

31.12.2009
1.200

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2010

31/12/2009

Αλαιψζηκα πιηθά

16.795

17.839

Αληαιιαθηηθά παγίσλ

66.644

66.977

745

695

84.184

85.510

Τιηθά ζπζθεπαζίαο
ύλνια

Σν θφζηνο ησλ απνζεκάησλ πνπ θαηαρσξήζεθε σο έμνδν ζην θφζηνο πσιήζεσλ ηεο πεξηφδνπ 01/0131/12/2010 αλέξρεηαη ζε € 286.537,11.Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο ηεο
αμίαο ησλ απνζεκάησλ.

15.

ΠΔΛΑΣΔ & ΛΟΗΠΔ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ

Μηζζσηέο Ληκεληθψλ Τπνδνκψλ
Ναπηηιηαθέο Δηαηξίεο
Ναπηηθνί Πξάθηνξεο
Κξνπαδηεξφπινηα
Λνηπνί Πειάηεο
Δπηζθαιείο πειάηεο
Αμηφγξαθα εηζπξαθηέα
Πξνβιέςεηο απνκείσζεο
Απαηηήζεηο από πειάηεο

31/12/2010
3.088.586
696.709
480.781
51.082
595.611
854.570
(2.200.000)
3.567.338

31/12/2009
2.373.130
957.849
424.978
84.209
911.236
854.570
30.059
(2.020.000)
3.616.031

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ πξνβιέςεσλ ζηε ρξήζε είρε σο εμήο :
Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο πειάηεο
Τπφινηπν 31.12.2009
Αλαπξνζαξκνγή πξνβιέςεσλ
ύλνιν πξνβιέςεσλ
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2.020.000
180.000
2.200.000
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Λεθηόηεηα Δκπνξηθώλ Απαηηήζεσλ
έσο 60 κ
60 κ έσο 120 κ
120 κ έσο 180 κ
180 κ έσο 240 κ
240 +
Aπνκεησκέλα

ύλνιν
416.972
83.750
124.912
562.458
2.379.246
2.200.000
5.767.338
(2.200.000)
3.567.338

Πξνβιέςεηο
Τπόινηπν εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ

7,2%
1,5%
2,2%
9,8%
41,3%
38,1%

Δληφο πηζησηηθψλ νξίσλ
Με απνκεησκέλεο απαηηήζεηο εθηφο πηζησηηθψλ νξίσλ
Απνκεησκέλεο
ύλνιν

16.

500.722
3.066.616
2.200.000
5.767.338

ΛΟΗΠΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
31/12/2010

Δπελδχζεηο

31/12/2009

10.052

10.052

Δπίδηθεο απαηηήζεηο

535.406

-

Διιεληθφ δεκφζην

627.980

681.373

Λνηπνί ρξεψζηεο

152.225

255.006

6.960

-

122.398

23.174

1.455.022

969.605

Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα
Λνηπέο απαηηήζεηο

17.

ΣΑΜΔΗΑΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

Σακείν
Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσο Όςεσο
Καηαζέζεηο πξνζεζκίαο

31/12/2010
985
423.755
2.500.000
2.924.740

31/12/2009
559
576.268
2.435.435
3.012.262

Σν κέζν επηηφθην θαηαζέζεσλ αλήιζε ζε πεξίπνπ 3,1%. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ θαηαζέζεσλ φςεσο θαη
πξνζεζκίαο πξνζεγγίδεη ηε ινγηζηηθή ηνπο αμία ιφγσ ησλ θπκαηλφκελσλ επηηνθίσλ θαη ην βξαρππξφζεζκν
ηεο ιήμεψο ηνπο.
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18.

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. Σν
κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ κία κεηνρή, ε νπνία αλήθεη ζην ειιεληθφ δεκφζην. Με
απφθαζε ηεο Γ.. δχλαηαη λα απμάλεη ην Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο εηαηξείαο κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νπνηαδήπνηε αχμεζεο δελ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θάησ ηνπ 51%. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδεηαη θαη ν ηξφπνο ηεο δηάζεζε ηνπο.

19.

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:

31-Γεθ-10
Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ

31-Γεθ-09

69.742

61.832

Απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε

4.031.482

4.031.482

ύλνιν Απνζεκαηηθώλ

4.101.224

4.093.313

Σν απνζεκαηηθφ απφ αληαπνδνηηθά ηέιε εκθαλίδεηαη θαζαξφ απφ αλαβαιιφκελν θφξν.

20.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΦΟΡΟ ΤΠΟΥΡΔΧΖ

H θίλεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο
έρεη σο αθνινχζσο:
Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο
Πξνβιέςεσλ
Απνζβέζεσλ Παγίσλ
Γηαγξαθέλησλ εμφδσλ εγθ/ζεο
Απνζεκαηηθψλ
ύλνια

21.

Τπόινηπα
Υξεώζεηο/(Πηζηώζεηο )
31.12.2009
Απνηειέζκαησλ
608.693
135.803
(712.345)
(38.882)
35.071
8.291
41.313
45.550
(27.267)
150.762

Τπόινηπα
31.12.2010
472.890
(673.462)
26.780
(4.237)
(178.029)

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 ρξφλν πξνυπεξεζίαο θαη ηηο
απνδνρέο ηνπ εξγαδφκελνπ ηελ εκέξα ηεο απφιπζεο ή ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο γηα
απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίζζεθαλ κέζσ αλαινγηζηηθήο κειέηεο. Οη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ
εκθαλίδνπλ ηελ ζχλζεζε ηεο θαζαξήο δαπάλεο γηα ηε ζρεηηθή πξφβιεςε πνπ θαηαρσξήζεθε ζηα
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απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ 2010 θαη 2009 θαη ηελ θίλεζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ πξνβιέςεσλ γηα
απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ ζπλεκκέλν Ηζνινγηζκφ ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ηελ
31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 2009.
Ζ θίλεζε ηεο ζρεηηθήο πξφβιεςεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξήζεσλ πνπ έιεμαλ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη
2009 έρεη σο εμήο:

Μεηαβνιή ζηε θαζαξή ππνρξέσζε
Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο ηφθνπ
Παξνρέο πνπ πιεξψζεθαλ απφ ηνλ εξγνδφηε
Σεξκαηηθέο παξνρέο
Αλαινγηζηηθή δεκία
Παξνχζα αμία ππνρξέσζεο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ

Γαπάλε πνπ αλαγλσξίζηεθε ζηα απνηειέζκαηα
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο
Κφζηνο ηφθνπ
Σεξκαηηθέο παξνρέο

31/12/2010

31/12/2009

2.142.222
108.807
83.265
(671.301)
(34.634)
1.628.359

1.995.781
35.056
108.806
(162.204)
164.783
2.142.222

31/12/2010

31/12/2009

108.807
83.265
(34.634)
157.438

37.635
108.806
146.441

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ
έρνπλ σο εμήο:
Πξνεμνθιεηηθό Δπηηόθην
Πνζνζηό αύμεζεο ακνηβώλ
Αύμεζε ηνπ δείθηε ηηκώλ θαηαλαισηή

22.

4,20%
3,00%
3,00%

ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ & ΛΟΗΠΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Οη ινηπέο πξνβιέςεηο αλαιχνληαη σο εμήο :
Πξνβιέςεηο γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
Λνηπέο πξνβιέςεηο
Πξνβιέςεηο γηα επηδηθίεο
Μεξηθό ζύλνιν πξνβιέςεσλ
Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
ύλνιν

23.

50.000
93.768
317.730
461.498
1.103
462.601

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
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Δπηρνξήγεζε
Κόζηνπο
1.238.992,94
2.509.170,94
40.784,00
24.947,56
120.000,00
4.648.085,42
76.572,60
184.875,33
969.950,00
244.638,00
736.918,14
240.298,93
206.780,94
1.626.658,78
275.000,00
42.665,96
391.293,11
216.427,40
51.498,23
108.124,67
13.953.682,95

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 Ληκέλα
Έξγν πληήξεζε & Βειηίσζε Παξαιηαθήο Λεσθ.
Έξγν Καηαζθεπή Τπνζηαζκνχ Πξνβι.IV Ληκέλ
Έξγν Ληκέλαο Ζξαθιείνπ Α'Φάζε
Αλαπνξξφθεηεο επηρνξεγήζεηο
Αλαπνξ/ηεο επηρ/ζεηο νινθιήξσζεο Ναππ.θιίλεο
Δπηρ/ζε Τπνζ/ζησλ εξγαζηψλ ζηήξημεο Κνχιε
Δπηρ/ζε παγίσλ πξνγξάκκαηνο EQUAL Γξάζε
Τπνζηήξημε κειέηεο δηεξ.αθηνκ/θεο ζπκπεξ.
Αλαπνξξφθεηεο επηρνξεγήζεηο
Δπηρνξήγεζε γηα έξγα θξεπηδσκάησλ
Αλαπνξ/ηεο επηρ/ζεηο νινθιήξσζεο Ναππ.θιίλεο
ύλνια

Απνζβεζκέλεο
επηρνξεγήζεηο
714.141,76
1.254.585,47
40.784,00
4.790,27
40.000,00
787.475,98
12.760,15
35.429,03
193.960,41
47.561,24
137.127,57
48.052,45
96.100,71
231.437,16
0,00
30.642,69
65.763,55
0,00
0,00
0,00
3.740.612,47

Αλαπόζβεζην
Τπόινηπν
524.851,18
1.254.585,47
0,00
20.157,29
80.000,00
3.860.609,44
63.812,45
149.446,30
775.989,59
197.076,76
599.790,57
192.246,48
110.680,23
1.395.221,62
275.000,00
12.023,27
325.529,56
216.427,40
51.498,23
108.124,67
10.213.070,48

Κίλεζε Λνγ/κνπ Δπηρνξεγήζεσλ Δπελδύζεσλ
Δηζπξαρζείζεο Δπηρνξεγήζεηο ζηελ αξρή ηνπ έηνπο
Δηζπξάμεηο επηρνξεγήζεσλ
Δηζπξαρζείζεο Δπηρνξεγήζεηο ζην ηέινο ηνπ έηνπο
Μείνλ:
Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα
πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ
Δπηρνξεγήζεηο κεηαθεξζείζεο ζηα απνηειέζκαηα
ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο
Τπόινηπν επηρνξεγήζεσλ 31.12.2009

13.553.430,57
400.252,38
13.953.682,95

2.993.727,18
746.885,29
10.213.070,48

Σν αλσηέξσ ππφινηπν αθνξά 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.

24.

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Ο ινγαξηαζκφο ζηηο ζπλεκκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2010
Πξνκεζεπηέο
Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί
Γνπιεπκέλα έμνδα
Σξέρνπζεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ
Λνηπέο ππνρξεψζεηο
ΤΝΟΛΟ

482.426
57.202
154.412
664.734
67.631
170.417
1.596.823

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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31/12/2009
438.582
108.548
147.472
694.046
71.488
33.338
1.493.474
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25.

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.

Πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
ύλνιν


31/12/2010
3.567.338
1.539.206
2.924.740
8.031.283

31/12/2009
3.616.031
1.055.115
3.012.263
7.683.410

Οη Λνηπέο απαηηήζεηο αθνξνχλ θπξίσο απαηηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην (ΦΠΑ) θαη πηζηψζεηο
πξνζσπηθνχ σο εθ ηνχηνπ ελέρνπλ πεξηνξηζκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν.



Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αμηφπηζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα.



Οη ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ άλσ ηνπ 5% αλαιχνληαη σο εμήο :
Κσδηθόο
Πειάηε
12795
00538
12472
13185
13903
11872
02104
00030
ύλνιν



Τπόινηπν
744.393,25
420.175,06
383.732,18
342.776,22
340.575,75
322.254,84
319.314,83
289.683,75
3.162.905,88

Ο θίλδπλνο δεκίαο ιφγσ αζέηεζεο ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία
είλαη ηδηαηηέξα απμεκέλνο.

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.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
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Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2010 & 31 Γεθεκβξίνπ 2009
αληίζηνηρα αλαιχεηαη σο εμήο:

Υξήζε 2010
Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε
Λνηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ΤΝΟΛΟ
Υξήζε 2009
Τπνρξεψζεηο ζε πξνκεζεπηέο
Τπνρξεψζεηο πξνο αζθαιηζηηθνχο
νξγαληζκνχο
Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο ηέιε
Λνηπέο βξαδππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
ΤΝΟΛΟ

482.426

έσο 1 έηνο
482.426

57.202
664.734
392.460
1.596.823

57.202
664.734
392.460
1.596.823

438.582

έσο 1 έηνο
438.582

108.548
694.046
252.299
1.493.474

108.548
694.046
252.299
1.493.474

Κίλδπλνο δηαθπκάλζεσλ ηηκώλ εηζηηήξησλ : Σα ιηκεληθά ηέιε πνπ ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ επί ηεο αμίαο
ησλ λαχισλ ησλ εηζηηήξησλ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ ηηο κεηψζεηο ηηκψλ.
Κίλδπλνο επηηνθίνπ: Ζ εηαηξεία δελ δηαηεξεί έληνθεο δαλεηαθέο ζπκβάζεηο. Ο θίλδπλνο πεξηνξίδεηαη ζηελ
κείσζε ησλ απνδφζεσλ ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο ιφγσ πηψζεο ησλ επηηνθίσλ.

Μεηαβνιή ηνπ

επηηνθίνπ βάζεο θαηά ± 100 κνλάδεο (±1%), ceteris paribus, αλακέλεηαη λα κεηαβάιεη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά
έζνδα ηεο εηαηξείαο θαηά πεξίπνπ 25 ρηι. επξψ ζε εηήζηα βάζε. Με βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο
αλακέλεηαη αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ απνδφζεσλ ηεο εηαηξείαο.
πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Ζ εηαηξεία δελ εθηίζεηαη ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν.

26.

ΠΟΛΗΣΗΚΔ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ

ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη 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.
Παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ αλά θαηεγνξία
Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ θαη σο εμήο :

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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Κςκλοθοπιακά ζηοισεία ενεπγηηικού
Δμποπικέρ απαιηήζειρ
Λνηπέο απαηηήζεηο
Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα
ύλνιν

3.567.338
1.539.206
2.924.740
8.031.284

3.616.031
1.055.115
3.012.263
7.683.410

Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

1.596.823

1.493.474

27.

ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΑ ΜΔΡΖ

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ζηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2009 αλήιζαλ ζε
€ 97.476 θαη € 132.175 αληίζηνηρα.

28.

ΑΜΟΗΒΔ ΝΟΜΗΜΧΝ ΔΛΔΓΚΣΧΝ

Οη ζπλνιηθέο

ακνηβέο πνπ ρξεψζεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο απφ ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ

ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ αλήιζαλ ζε 12.100,00 επξψ.

29.

ΔΠΗΓΗΚΔ Ή ΤΠΟ ΓΗΑΗΣΖΗΑ ΓΗΑΦΟΡΔ

Καηά ηεο εηαηξείαο πθίζηαληαη εθθξεκείο επηδηθίεο ζπλνιηθνχ χςνπο 2.991.511 επξψ γηα ηηο νπνίεο έρνπλ
ζρεκαηηζηεί πξνβιέςεηο πνζνχ 317.730 επξψ, σζηφζν πθίζηαηαη θαη ππνζέζεηο ε ηειηθή έθβαζε ησλ
νπνίσλ δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ζην παξφλ ζηάδην θαη επνκέλσο δελ έρνπλ ζρεκαηηζηεί ζρεηηθέο
πξνβιέςεηο.

ύλνςε
Υξεκαηηθέο αγσγέο πξνκεζεπηψλ
Αηηήζεηο απνδεκίσζεο
Γηεθδηθεηηθέο αγσγέο εκπξάγκαηνπ δηθαίνπ
Πξνζθπγέο θαηά δηνηθεηηθψλ πξνζηίκσλ
Αίηεζε αλαθνπήο γηα εθηειεζζείζα δηαηαγή πιεξσκήο
χλνια

30.

Πνζό Δπηδηθίαο
938.340
1.409.056
108.709
535.406
2.991.511

Πξόβιεςε
209.021
108.709
317.730

ΑΝΔΛΔΓΚΣΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΥΡΖΔΗ

Ζ εηαηξεία έρεη πεξαηψζεη θνξνινγηθά έσο θαη ηελ εηαηξηθή

ρξήζε 2009. Καηά ηελ 31.12.2010 ε

πξφβιεςε γηα θνξνινγηθέο δηαθνξέο πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 50.000,00 επξψ.

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ
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ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ

Γελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεγνλφηα ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά
απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο.

Ζξάθιεην, 20 Μαΐνπ 2011
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ..

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο

ΓΔΩΡΓΗΟ ΣΗΚΝΑΚΖ
Α.Γ.Σ ΑΔ 456726

ΗΩΑΝΝΖ ΜΠΡΑ
Α.Γ.Σ ΑΑ 369927

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεσο 2010
Πνζά εθθξαζκέλα ζε επξώ

Ζ Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ

ΑΝΘΖ ΚΟΝΟΛΑΚΖ
Α.Γ.Σ.  416561
Αξ. Αδείαο Ο.Δ.Δ Λ 0023966
Α’ Σάμεο

