ΘΕΜΑ: Έγκριση Οικονοµικών Καταστάσεων Περιόδου 1/1- 30/9/2012.
αριθµός απόφασης: 167
Εγκρίθηκαν:
Α. H κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 µε βάση
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης δηλαδή:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
Σημ.

01.01-30.09.2012

01.01-30.09.2011

01.07-30.09.2012

01.07-30.09.2011

Έσοδα

21

81.692.411,16

80.958.364,63

28.706.036,40

29.615.477,50

Κόστος πωλήσεων

22

(65.083.913,79)

(69.871.012,09)

(21.924.869,47)

(23.021.371,40)

16.608.497,37

11.087.352,54

6.781.166,93

6.594.106,10
(4.544.901,72)

Μικτό κέρδος
Έξοδα διοίκησης

22

(15.399.737,72)

(13.937.326,69)

(4.610.881,15)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

23

(813.599,85)

(1.396.698,18)

(284.349,52)

(288.891,29)

Λοιπά έσοδα εκμετάλευσης

23

7.702.848,94

15.136.763,42

3.614.796,59

2.033.004,18

Χρηματοοικονομικά έσοδα

24

2.666.374,18

376.830,83

2.391.640,99

211.472,18

Χρηματοοικονομικά έξοδα

24

(1.287.900,61)

(1.459.252,95)

(353.078,16)

(515.678,91)

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

7

9.476.482,31
(2.673.563,15)

9.807.668,97
(4.253.530,49)

7.539.295,68
(1.856.424,39)

3.489.110,54
(1.590.562,18)

Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους (Α)

6.802.919,16

5.554.138,48

5.682.871,29

1.898.548,36

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από
φόρους (Α) + (Β)

-

-

-

-

6.802.919,16

5.554.138,48

5.682.871,29

1.898.548,36

Κέρδη ανά μετοχή (βασικά και απομειωμένα)

0,2721

0,2222

0,2273

0,0759

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Βασικός)

27

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών (Απομειωμένος)

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

30.09.2012

Σημ.

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές
Ασώματα πάγια στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Aναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

4
6

302.626.642,38
570.000,00
1.427.240,25
342.197,75
11.213.107,32

307.407.511,71
320.000,00
2.351.432,21
326.144,75
12.080.903,67

316.179.187,70

322.485.992,34

8
9
10
11

1.819.636,57
29.177.389,29
26.491.802,61
11.938.669,36
69.427.497,83
385.606.685,53

1.633.915,71
26.542.813,48
26.636.472,67
12.733.457,72
67.546.659,58
390.032.651,92

12
13

50.000.000,00
77.011.424,40
34.587.707,18
161.599.131,58

50.000.000,00
77.011.424,40
28.034.788,02
155.046.212,42

18
17
14
16
15

90.000.000,00
615.912,77
23.894.418,36
6.217.778,49
41.216.425,02
42.699.022,45
204.643.557,09

90.000.000,00
852.891,95
20.978.647,74
7.381.845,00
43.846.801,18
45.534.599,21
208.594.785,08

4.747.989,25

3.002.839,52

312.188,33
879.617,15
13.424.202,13
19.363.996,86
385.606.685,53

3.300.000,00
490.928,50
19.597.886,40
26.391.654,42
390.032.651,92

5
7

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Χρηματικά διαθέσιμα
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Κέρδη εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Προβλέψεις
Έσοδα επομένων χρήσεων
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

18
17
20
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
Μετοχικό
κεφάλαιο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2011
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Μερίσματα πληρωτέα

Τακτικό
αποθεματικό

50.000.000,00
-

6.973.057,59
-

Λοιπά
αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

69.715.059,11
-

Σύνολο

22.316.921,52

149.005.038,22

5.554.138,48

5.554.138,48

(504.145,43)

(504.145,43)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2011

50.000.000,00

6.973.057,59

69.715.059,11

27.366.914,57

154.055.031,27

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2012

50.000.000,00

7.296.365,29

69.715.059,11

28.034.788,02

155.046.212,42

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους

-

-

-

6.802.919,16

6.802.919,16

Μερίσματα πληρωτέα

-

-

-

(250.000,00)

(250.000,00)

34.587.707,18

161.599.131,58

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Σεπτεμβρίου 2012

50.000.000,00

7.296.365,29

69.715.059,11

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων

0,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012
01.01-30.09.2012
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

01.01-30.09.2011

9.476.482,31

9.807.668,97

13.000.045,89
(804.575,51)
(150.725,66)

13.029.887,93
(719.762,19)
(18.056,46)

(1.378.473,57)
505.109,00
(827.154,93)
19.820.707,53

1.082.422,12
731.507,00
(7.386.768,46)
16.526.898,91

(185.720,86)
(4.537.797,04)
4.999.253,44
(16.053,00)

(19.622,80)
(7.689.827,50)
966.996,10
(11.433,00)

1.745.149,73
(5.957.837,28)
(2.835.576,76)
(1.287.900,61)
(1.669.175,51)
(747.019,86)
9.328.029,78

(4.768.619,97)
14.285.604,76
(2.735.453,29)
(1.348.179,61)
(1.122.592,36)
(2.063.221,22)
12.020.550,02

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων
Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες

(250.000,00)
1.117.350,00
152.200,00
(7.591.435,72)
414.786,93
(6.157.098,79)

(70.000,00)
24.619,00
(7.986.679,63)
287.067,77
(7.744.992,86)

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού
Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης
Μερίσματα πληρωθέντα

(3.300.000,00)
(415.719,35)
(250.000,00)

(456.823,96)
(504.145,43)

Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες

(3.965.719,35)

(960.969,39)

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων
Κέρδη από πώληση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές προβλέψεις
Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αύξηση/(Μείωση):
Προμηθευτές
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Έσοδα επομένων χρήσεων
Τόκοι πληρωθέντες
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Φόροι πληρωθέντες
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση χρηματικών διαθεσίμων

(794.788,36)

3.314.587,77

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του περιόδου

12.733.457,72

8.204.797,83

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του περιόδου

11.938.669,36

11.519.385,60
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2012
(ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφ’ εξής “ΟΛΠ”, ή η “Εταιρεία”) ιδρύθηκε το 1930 ως
Ν.Π.∆.∆. δυνάµει του Ν.4748/1930, ο οποίος αναµορφώθηκε µε τον Α.Ν. 1559/1950 που κυρώθηκε
στη συνέχεια µε τον Ν.1630/1951 και µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρεία µε τον Ν.2688/1999.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών ελλιµενισµού των πλοίων, ο
χειρισµός των φορτίων και οι υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης καθώς και η αποθήκευση αγαθών και η
διακίνηση αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων του Λιµένος Πειραιώς, για την παροχή λιµενικών εξυπηρετήσεων (παροχή νερού,
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης κτλ), για την εξυπηρέτηση της επιβατικής κίνησης
(ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας) και την παραχώρηση χώρων σε τρίτους έναντι ανταλλάγµατος.
Η Εταιρεία υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, διέπεται από τις αρχές του
Νόµου περί ανωνύµων εταιρειών 2190/1920 και τον ιδρυτικό Νόµο 2688/1999, όπως τροποποιήθηκε
από τον νόµο 2881/2001.
Η διάρκεια ζωής της Εταιρείας είναι εκατό (100) έτη, από την έναρξη ισχύος του Ν. 2688/1999. Η
περίοδος αυτή µπορεί να επεκταθεί µε ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ο αριθµός προσωπικού της Εταιρείας στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανέρχεται σε 1.258 άτοµα. Στις 31
∆εκεµβρίου 2011 ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού ήταν 1.324 άτοµα.
Θυγατρικές εταιρείες:
Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος
LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.) είναι:
- Η ανάπτυξη εργασιών συνδυασµένων µεταφορών µε την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία
εµπορευµατικού κέντρου στην περιφέρεια Αττικής σε συνδυασµό µε τη δηµιουργούµενη
σιδηροδροµική υποδοµή µε αφετηρία τον Λιµένα Πειραιώς.
- Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, σχετικών µε συνδυασµένες µεταφορές, η µίσθωση και
εκµίσθωση χώρων, µηχανηµάτων και µέσων µεταφοράς και η άσκηση κάθε συναφούς
δραστηριότητας,
καθώς και
- Η παροχή επιχειρηµατικών συµβουλών και η εκπόνηση µελετών σχετικών µε την ανάπτυξη και
διαχείριση λιµενικών υποδοµών, παροχής λιµενικών υπηρεσιών - ιδιαίτερα της κρουαζιέρας καταφυγίων τουριστικών σκαφών και θαλάσσιου τουρισµού.
Οι κύριες δραστηριότητες της θυγατρικής εταιρείας ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος «ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.») είναι:
- Η οργάνωση, ανάπτυξη, διαχείριση και εµπορική προώθηση των ναυπηγοεπισκευαστικών και
συναφών δραστηριοτήτων, κυρίως στην περιοχή ευθύνης του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε.
- Η παροχή υπηρεσιών για εργασίες ρυµούλκησης, ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και λοιπών
πλωτών µέσων.
- Η µίσθωση και εκµετάλλευση χώρων.
- Η εκµίσθωση προς τρίτους παντός µέσου ή χώρου κυριότητας της Εταιρείας, προκειµένου να
εκτελεστούν και να διεκπεραιωθούν εργασίες ναυπήγησης, επισκευής, διάλυσης, ρυµούλκησης,
ναυαγιαίρεσης, ανέλκυσης πλοίων και λοιπών πλωτών µέσων, καθώς και
- Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στους εγκατεστηµένους στην περιοχή, σύµφωνα µε το υπ’ αρ.
3901/12.7.2010 καταστατικό της Εταιρείας.
2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α) Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την
η
η
εννεάµηνη περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Σεπτεµβρίου 2012 και έχουν συνταχθεί
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση».
Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που
απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε
συνδυασµό µε τις δηµοσιευµένες ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε
η
την 31 ∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση
διαδικτύου www.olp.gr.
Ορισµένα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης/περιόδου αναταξινοµήθηκαν για να καταστούν
οµοειδή και συγκρίσιµα µε αυτά της τρέχουσας περιόδου.
(β) Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς Α.Ε. ενέκρινε τις ενδιάµεσες οικονοµικές
ης
καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2012, στις 22 Νοεµβρίου 2012.
(γ) Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις:
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου να επιλέξει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι
εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των ενδιάµεσων
συνοπτικών οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση πού έληξε την 31 ∆εκεµβρίου
2011.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ:
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1
Ιανουαρίου 2012 και η εφαρµογή τους δεν είχε σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση ή απόδοση
της Εταιρείας:
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες απαιτήσεις
για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η
Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα

• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων
του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στα
Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να "ανακυκλωθούν”)
στα Αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για παράδειγµα, κατά την
αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα
αναταξινοµηθούν ποτέ. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση
στην οικονοµική θέση της Εταιρείας ή στη δραστηριότητά της. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος (τροποποίηση) - Αναβαλλόµενος φόρος Ανάκτηση των υποκείµενων
περιουσιακών στοιχείων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2012. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η
τροποποίηση εισάγει την αναιρέσιµη υπόθεση ότι η λογιστική αξία των επενδυτικών ακινήτων, τα
οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο εύλογης αξίας βάσει του ∆ΛΠ 40, θα ανακτηθεί
µέσω της πώλησής τους και συνεπώς ο σχετικός αναβαλλόµενος φόρος πρέπει να υπολογίζεται στη
βάση πώλησης. Η υπόθεση αναιρείται εάν τον επενδυτικό ακίνητο αποσβαίνεται και εµπεριέχεται σε
ένα επιχειρησιακό µοντέλο που στόχος του είναι να αναλώσει ουσιαστικά όλα τα οικονοµικά οφέλη
του επενδυτικού ακινήτου κατά τη διάρκεια του χρόνου και όχι µέσω πώλησης. Ειδικότερα, το ∆ΛΠ
12 εισάγει την απαίτηση υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου επί των µη αποσβέσιµων
περιουσιακών στοιχείων, τα οποία επιµετρώνται χρησιµοποιώντας το µοντέλο αναπροσαρµογής
βάσει ∆ΛΠ 16, πάντα στη βάση ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί µέσω της
πώλησής τους. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου
στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις
αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως
“µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία
προγραµµάτων, έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΠΧΑ 12, ότι απέµεινε στο ∆ΛΠ 27
περιορίζεται στο λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς
επιχειρήσεις στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη
διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)
Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το ∆ΛΠ 28
µετονοµάστηκε σε “Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες” και περιγράφει την
εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των επενδύσεων σε
συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν
έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΛΠ
32
Χρηµατοοικονοµικά
Μέσα:
Παρουσίαση
(τροποποίηση)
–
Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά
επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων
συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων
εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν λειτουργούν
ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρεία επιλέξει νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει να
γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγµατοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από τις
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και

Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την
τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός
Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν
στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής
επίδρασης κατά των συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας εταιρείας.
Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 έχουν αναδροµική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της
επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, Ταξινόµηση και Επιµέτρηση
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
Φάση 1 του νέου αυτού προτύπου ασχολείται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η Φάση 1 του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει σηµαντική επίπτωση (ι)
στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (ιι) σε µια
αλλαγή της πληροφόρησης των εταιρειών εκείνων που έχουν χαρακτηρίσει χρηµατοοικονοµικές
υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του
προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η Εταιρεία
βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της
καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες τις
εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές που
εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου να
καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν µε τη µητρική.
Παραδείγµατα των περιοχών που απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση του
τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα πιθανά δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος λήψης
αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του ∆ΛΠ 27
Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορά τις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες Ειδικού Σκοπού.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό.
Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές
της καταστάσεις, στην περίπτωση που στο µέλλον ενδέχεται να συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων
εταιρειών. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, εφόσον έχουν ταξινοµηθεί
ως «κοινοπραξίες» (ο όρος κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες που
ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές λειτουργίες» σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 και ο λογιστικός
χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύµφωνος µε εκείνον που ακολουθείται σήµερα.
Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να αναγνωρίζει το ποσοστό που του αναλογεί
επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το
∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές
οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει
ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης
αυτού του προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρείες
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας
εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και
δοµηµένες εταιρείες σε ένα ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων
απαιτείται επίσης όπως γνωστοποίηση των κρίσεων που γίνονται προκειµένου για τον καθορισµό του
ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρεία. Το ∆ΠΧΑ 12 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που προηγουµένως
εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη

υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας
Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την περιπλοκότητα
και να βελτιώσει τη συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. ∆εν υπάρχει
µεταβολή για το πότε µια οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, παρέχεται
καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η εύλογη αξία
απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το ∆ΠΧΑ 13 ενοποιεί και διευκρινίζει τις οδηγίες για
επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση µε τα Αµερικάνικα Λογιστικά Πρότυπα που
έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων Λογιστικών Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει
µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του
προτύπου στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκοµιδής κατά την Παραγωγική Φάση του Ορυχείου
Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η
διερµηνεία αυτή αφορά το πότε και πώς (µε ποιο τρόπο) να λογίζεται χωριστά (i) το χρησιµοποιήσιµο
µετάλλευµα που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αποθέµατος και (ii) την βελτιωµένη
πρόσβαση σε περαιτέρω ποσότητες υλικών που θα εξορυχτούν σε µελλοντικές περιόδους που
προκύπτουν από την δραστηριότητα αποκοµιδής, καθώς και πώς να επιµετρούνται αρχικά και
µεταγενέστερα τα οφέλη αυτά. Η διερµηνεία 20 αντιµετωπίζει µόνο τις δαπάνες για την αποµάκρυνση
(αποκοµιδή) των άχρηστων υλικών τα οποία προκύπτουν σε επιφανειακή µεταλλευτική
δραστηριότητα κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου («παραγωγικές δαπάνες αποκοµιδής»).
Νωρίτερη εφαρµογή είναι επιτρεπτή. Η ∆ιερµηνεία 20 δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την ΕΕ. H
∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στην Εταιρεία.
• Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε ένα κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιέχει
τροποποιήσεις των προτύπων και των σχετικών βάσεων συµπεράσµατος. Το πρόγραµµα των
ετήσιων αναβαθµίσεων παρέχει ένα µηχανισµό εφαρµογής απαραίτητων αλλά όχι επείγουσων
τροποποίησεων των ∆ΠΧΑ. Η ηµεροµηνία εφαρµογής των τροποποιήσεων είναι για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Επιτρέπεται νωρίτερη
εφαρµογή σε όλες τις περιπτώσεις, δεδοµένου ότι γνωστοποιείται το γεγονός αυτό. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει τις αναβαθµίσεις αυτές. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία
εξέτασης της επίδρασης αυτών των αναβαθµίσεων στις οικονοµικές της καταστάσεις.
 ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων: ∆ιευκρινίζει τη διαφορά µεταξύ εθελοντικών
πρόσθετων συγκριτικών πληροφοριών και των συγκριτικών πληροφοριών που απαιτούνται κατ’
ελάχιστο. Γενικά, η απαιτούµενη συγκριτική περίοδος που απαιτείται κατ’ ελάχιστο είναι η
προηγούµενη περίοδος. Μια εταιρεία πρέπει να περιλαµβάνει συγκριτικές πληροφορίες στις σχετικές
σηµειώσεις των οικονοµικών καταστάσεων όταν παρέχει εθελοντικά συγκριτικές πληροφορίες πέραν
των συγκριτικών περιόδων που απαιτούνται κατ’ ελάχιστο. Οι πρόσθετες συγκριτικές περίοδοι δεν
χρειάζεται να περιλαµβάνουν µια ολοκληρωµένη έκθεση οικονοµικών καταστάσεων. Επιπρόσθετα, η
αρχική κατάσταση οικονοµικής θέσης (γνωστή ως τρίτος ισολογισµός) πρέπει να παρουσιάζεται στις
ακόλουθες συνθήκες: όταν η εταιρεία αλλάζει τις λογιστικές πολιτικές της, όταν πραγµατοποιεί
αναδροµικές επαναδιατυπώσεις ή πραγµατοποιεί αναταξινοµήσεις και η αλλαγή έχει σηµαντική
επίπτωση στη κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η αρχική κατάσταση θα είναι στην αρχή της
προηγούµενης περιόδου. Ωστόσο, σε αντίθεση µε τη συγκριτική πληροφόρηση που παρέχεται
εθελοντικά, οι σχετικές σηµειώσεις δεν απαιτείται να συνοδεύουν τον τρίτο ισολογισµό.
 ∆ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια: ∆ιευκρινίζει ότι τα βασικά ανταλλακτικά και ο εξοπλισµός συντήρησης
που πληροί τον ορισµό των ενσώµατων παγίων και εξοπλισµού δεν είναι απόθεµα.
 ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση: ∆ιευκρινίζει ότι οι φόροι εισοδήµατος που
προκύπτουν από διανοµές κατόχων συµµετοχικών τίτλων λογίζονται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12 Φόροι
Εισοδήµατος. Η τροποποίηση εξαλείφει τις υφιστάµενες απαιτήσεις του ∆ΛΠ 32 και απαιτεί από τις
εταιρείες να εφαρµόζουν τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 12 σε κάθε φόρο εισοδήµατος που προκύπτει από
τις διανοµές των κατόχων συµµετοχικών τίτλων.
 ∆ΛΠ 34 Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά: ∆ιευκρινίζει τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 34 που
σχετίζονται µε τη πληροφόρηση ανά τοµέα για τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για
κάθε τοµέα πληροφόρησης έτσι ώστε να ενισχύσει τη συνάφεια µε τις απαιτήσεις του ∆ΠΧΑ 8
Λειτουργικοί τοµείς. Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για ένα συγκεκριµένο τοµέα
αναφοράς πρέπει να γνωστοποιούνται µόνο όταν τα ποσά αυτά παρέχονται τακτικά στον ΕΛΕΑ και
έχει πραγµατοποιηθεί µια σηµαντική µεταβολή στο συνολικό ποσό που γνωστοποιήθηκε στις
προηγούµενες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για τον τοµέα αυτό.

• Οδηγία µετάβασης (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12)
Η οδηγία εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου
2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, του
∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και του ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις αλλάζουν την οδηγία µετάβασης έτσι ώστε να παρέχουν µεγαλύτερη
ελάφρυνση από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή. Η ηµεροµηνία της «πρώτης εφαρµογής» του
∆ΠΧΑ 10 ορίζεται ως «η έναρξη της ετήσιας περιόδου στην οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 10 για
πρώτη φορά». Η εκτίµηση για την ύπαρξη ελέγχου πραγµατοποιείται κατά την «ηµεροµηνία της
πρώτης εφαρµογής» αντί της έναρξης της συγκριτικής περιόδου. Εφόσον η εκτίµηση ελέγχου είναι
διαφορετική µεταξύ ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 27/∆ιερµηνία 12, πρέπει να καθοριστούν οι αναδροµικές
προσαρµογές. Ωστόσο, εάν η εκτίµηση ελέγχου είναι όµοια, δεν απαιτείται αναδροµική εφαρµογή.
Εάν παρουσιάζονται περισσότερες από µία συγκριτικές περίοδοι, παρέχεται πρόσθετη ελάφρυνση
που απαιτεί την επαναδιατύπωση µόνο µιας περιόδου. Για τους ίδιους λόγους το Σ∆ΛΠ τροποποίησε
το ∆ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες και το ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες
επιχειρήσεις για να παρέχει ελάφρυνση κατά τη µετάβαση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την οδηγία αυτή. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της
οδηγίας στις οικονοµικές της καταστάσεις.
• Επενδυτικές επιχειρήσεις (Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27)
Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1
Ιανουαρίου 2014 και επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρµογή. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε µια
συγκεκριµένη κατηγορία επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται ως επενδυτικές επιχειρήσεις. Το Σ∆ΛΠ
χρησιµοποιεί τον όρο «επενδυτική επιχείρηση» αναφερόµενο σε επιχειρήσεις µε αποκλειστικό
επιχειρηµατικό σκοπό την επένδυση κεφαλαίων προκειµένου για απόδοση από κεφαλαιακή
ανατίµηση, εισόδηµα από επενδύσεις ή και τα δύο. Η επενδυτική επιχείρηση πρέπει επίσης να
αποτιµήσει την απόδοση των επενδύσεων στη βάση της εύλογης αξίας. Οι επιχειρήσεις αυτές θα
µπορούσαν να συµπεριλάβουν οργανισµούς ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισµούς
επιχειρηµατικών κεφαλαίων, συνταξιοδοτικών ταµείων, κρατικών επενδυτικών κεφαλαίων και λοιπών
επενδυτικών κεφαλαίων. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι
επιχειρήσεις που ετοιµάζουν οικονοµικές καταστάσεις είναι υποχρεωµένες να ενοποιούν τις
συµµετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στις οποίες ασκούν έλεγχο (δηλ. όλες τις θυγατρικές). Η
τροποποίηση για τις επενδυτικές επιχειρήσεις παρέχει εξαίρεση στις απαιτήσεις ενοποίησης του
∆ΠΧΑ 10 και απαιτεί από τις επενδυτικές επιχειρήσεις να επιµετρούν τις θυγατρικές αυτές σε εύλογη
αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσης αντί να τις ενοποιούν. Επίσης, η τροποποίηση παραθέτει
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις επενδυτικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
4. Ι∆ΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατά την περίοδο 01.01.2012 έως 30.09.2012 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια της
Εταιρείας ανήλθαν σε € 7.564.091,22 και αφορούν κυρίως στη βελτίωση των λιµενικών υποδοµών και
η
οδοποιίας (30 Σεπτεµβρίου 2011 € 7.927.576,03). ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των
ενσώµατων παγίων στοιχείων. Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση η
κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους εκµισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων µε
χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων παγίων κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2012 και 31η ∆εκεµβρίου
2011 ανέρχεται σε € 6.400.534,15 και € 7.208.676,79 αντίστοιχα και αφορά οχήµατα στοιβασίας και
µεταφοράς εµπορευµατοκιβωτίων (ΟΣΜΕ), λιµενικό αυτοκινούµενο γερανό, τέσσερα ανυψωτικά
µηχανήµατα τύπου DCE90-45E7 και δέκα ελκυστήρες τύπου PT122L HD.
5. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός αναλύεται ως εξής:
30/09/2012
Εγγυήσεις σε τρίτους
Εγγυήσεις µίσθωσης αυτοκινήτων
Σύνολο

31/12/2011

302.557,75
39.640,00
342.197,75

302.557,75
23.587,00
326.144,75

6. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ:
Οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες συµµετέχει ο ΟΛΠ Α.Ε. είναι οι εξής:
Θυγατρική

Μέθοδος
Ενοποίησης

Σχέση
Συµµετοχής

Άµεση Συµµετοχή
30.09.2012

31.12.2011

Υπόλοιπο
30.09.2012

31.12.2011

ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

(1)

Άµεση

100%

100%

325.000,00

200.000,00

LOGISTIC
Ο.Λ.Π. Α.Ε.

(1)

Άµεση

100%

100%

245.000,00
570.000,00

120.000,00
320.000,00

Στις 22 Οκτωβρίου 2010 καταβλήθηκε από την Εταιρεία µέρος του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου
ποσού € 60.000 στη θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία «ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.») και ποσού € 60.000 του µετοχικού
κεφαλαίου στη θυγατρικής «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. «LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.»). Κατά την
διάρκεια της προηγούµενης χρήσης καταβλήθηκε από την Εταιρεία το υπόλοιπο ποσό €140.000,00
του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. καθώς επίσης και το ποσό €60.000 για την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της LOGISTICS ΟΛΠ ΑΕ.
Με απόφαση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των δύο θυγατρικών εταιρειών αποφασίστηκε η
η
αύξηση του µετοχικού τους κεφαλαίου κατά το ποσό των € 250.000 σε δύο ισόποσες δόσεις. Την 19
η
Απριλίου 2012 και την 6 Ιουνίου 2012 καταβλήθηκε η πρώτη δόση των € 125.000 για την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε. αντίστοιχα.
Οι θυγατρικές εταιρίες, µέχρι την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων, δεν είχαν ξεκινήσει τη
δραστηριότητά τους.
(1) Η Εταιρεία δεν συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, λόγω της µη σηµαντικότητας
η
των οικονοµικών µεγεθών των θυγατρικών της κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012. Συγκεκριµένα, τα
καθαρά περιουσιακά στοιχεία της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. και της LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε. ανέρχονται σε €
219.163,82 και € 208.254,49, αντίστοιχα (31/12/2011: € 51.270,78 και 36.691,54 αντίστοιχα).
7.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ):
Η πρόβλεψη για τους φόρους εισοδήµατος, που απεικονίζεται στις ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές
καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος
Προβλέψεις διαφορών φορολ.ελέγχου περιόδου
Σύνολο

30/09/2012
1.705.766,80
867.796,35
100.000,00
2.673.563,15

30/09/2011
1.671.763,23
2.206.767,26
375.000,00
4.253.530,49

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής
αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και υπολογίζονται βάσει
του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος.
Η κίνηση της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης έχει ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
Ποσό στα αποτελέσµατα χρήσης
Υπόλοιπο λήξης

30/09/2012
12.080.903,67
(867.796,35)
11.213.107,32

31/12/2011
14.831.538,58
(2.750.634,91)
12.080.903,67

8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Αναλώσιµα υλικά
Ανταλλακτικά παγίων στοιχείων
Σύνολο

30/09/2012
1.071.862,64
747.773,93
1.819.636,57

31/12/2011
1.106.166,76
527.748,95
1.633.915,71

Το συνολικό κόστος αναλώσεων της περιόδου 01/01-30/09/2012 ανήλθε σε € 2.204.694,02 ενώ της
αντίστοιχης περιόδου 01/01-30/09/2011 ανήλθε σε € 1.352.664,13. ∆εν υπήρξε υποτίµηση των
αποθεµάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους.
9. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Πελάτες
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις

30/09/2012
52.025.425,32
(22.848.036,03)
29.177.389,29

31/12/2011
47.487.628,28
(20.944.814,80)
26.542.813,48

Η Εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα αυτά των απαιτήσεων και σχηµατίζει προβλέψεις για
επισφάλειες σε εξατοµικευµένη βάση, εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναµία είσπραξής τους. Ως µέτρο

αδυναµίας είσπραξής τους χρησιµοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την οικονοµική κατάσταση
του οφειλέτη, τη δυνατότητα άσκησης αναγκαστικών µέτρων και την αντικειµενική δυσκολία
είσπραξής του. Επίσης, ως επισφάλεια θεωρείται το µεγαλύτερο µέρος των ποσών που διεκδικούνται
δια της νοµικής οδού, ανεξαρτήτως της πιθανότητας είσπραξής µέρους του ποσού.
Η µέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι εγγυήσεις και πιστωτικές
εξασφαλίσεις, συµπίπτει µε τη λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Η Εταιρεία, κατά πάγια τακτική, λαµβάνει προκαταβολές (παρακαταθήκες) εργασιών, οι οποίες
εκκαθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ο λογαριασµός του κάθε πελάτη χρεοπιστώνεται µε την
είσπραξη των προκαταβολών και την τιµολόγηση των συγκεκριµένων εργασιών στις οποίες
η
αντιστοιχεί τυχόν ανοιχτό υπόλοιπο των προκαταβολών αυτών κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012. Οι
προκαταβολές πελατών ύψους € 546.661,27 εµφανίζονται στο κονδύλι «∆εδουλευµένες και λοιπές
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις».
Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
Υπόλοιπο Ενάρξεως
Πρόβλεψη περιόδου (Σηµ. 22)
∆ιαγραφή Επισφαλών πελατών
Υπόλοιπο Λήξεως

30/09/2012
20.944.814,80
1.903.221,23
22.848.036,03

30/09/2011
17.457.786,97
2.595.803,75
(11.011,91)
20.042.578,81

10. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

∆άνεια Προσωπικού
Φ.Π.Α εισπρακτέος
Απαίτηση από ανάδοχο εταιρεία έργου «Προβλήτα Ι»
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις
Σύνολο

30/09/2012
639.239,90
157.568,63
9.037.215,16
339.670,32
2.222.308,12
14.095.800,48
26.491.802,61

31/12/2011
597.455,13
6.308.508,98
6.785.627,91
494.615,05
957.461,25
11.492.804,35
26.636.472,67

∆άνεια προσωπικού: Η εταιρεία χορηγεί άτοκα δάνεια προς το προσωπικό της. Το ποσό του δανείου ανά
υπάλληλο δεν ξεπερνά τα € 3.000,00 και η αποπληρωµή τους γίνεται µε παρακράτηση µηναίων δόσεων από
τους µισθούς των υπαλλήλων.
Φ.Π.Α. εισπρακτέος: Το ποσό αφορά αρχική επιστροφή Φ.Π.Α. € 7.500.000 και αποτελεί απαίτηση που
προέκυψε λόγω των αυξηµένων επενδύσεων, ιδιαίτερα δε της κατασκευής του προβλήτα Ι. Το ανωτέρω ποσό
έχει συµψηφιστεί µε λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις.
Λοιπές Απαιτήσεις: Στις λοιπές απαιτήσεις περιλαµβάνονται προκαταβολές στο προσωπικό €
1.912.115,19 και διάφορες απαιτήσεις από τρίτους € 310.192,93.
Στο κονδύλι «Προκαταβολές στο προσωπικό» περιλαµβάνεται και η απαίτηση της Εταιρείας από την
µείωση της µισθοδοσίας του προσωπικού µε βάση τον Ν.4024/2011.
Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις: Η επιχορήγηση ποσού € 14.095.800,48 αφορά στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας-ενέργειας» του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών
και ∆ικτύων και συγκεκριµένα τρία έργα που έχουν ολοκληρωθεί και των οποίων έχει εγκριθεί η
επιχορήγηση που αναµένεται να εισπραχθεί.
Απαιτήσεις από ανάδοχο εταιρεία έργου «Προβλήτα Ι»: Αφορά απαίτηση (συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ και τόκων) σχετική µε τη διαφορά που διαπιστώθηκε σε λανθασµένα στοιχεία εφαρµογής επί
ορισµένων συντελεστών αναθεώρησης του ΥΠΕΧΩ∆Ε και αναγνωρίστηκε από τον ανάδοχο του
η
έργου «Προβλήτα Ι». Κατά την 9 Μαρτίου 2012 υπογράφηκε «Συµφωνητικό Εξώδικης Αναγνώρισης
Οφειλής» µεταξύ του ΟΛΠ Α.Ε. και του αναδόχου του έργου «Προβλήτα Ι», σύµφωνα µε το οποίο η
η
απαίτηση από τον τελευταίο θα εξοφληθεί σε επτά (7) δόσεις µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2012. Στη
ης
συνέχεια µε οµόφωνη απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 24 Σεπτεµβρίου 2012
έγινε µερικώς αποδεκτό το αίτηµα της αναδόχου εταιρείας του έργου «Προβλήτα Ι» και η οφειλή
διακανονίστηκε σε δεκατέσσερις (14) µηνιαίες δόσεις αρχής γενοµένης από 30/09/2012 και εφεξής
µέχρι την 31/10/2013.
11.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Ταµείο
Λογαριασµοί προθ/κών καταθέσεων και όψεως

30/09/2012
883.643,38
11.055.025,98

31/12/2011
632.646,49
12.100.811,23

Σύνολο

11.938.669,36

12.733.457,72

Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια
τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσµίας σε τράπεζες
η
λογιστικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο του δεδουλευµένου και ανήλθαν για την Εταιρεία κατά την 30
η
Σεπτεµβρίου 2012 σε € 201.782,52 (30 Σεπτεµβρίου 2011 € 121.524,81) και περιλαµβάνονται στα
χρηµατοοικονοµικά έσοδα στις συνηµµένες ενδιάµεσες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος.
12.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το µετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ ΑΕ ανέρχεται σε Ευρώ 50.000.000 ολοσχερώς καταβεβληµένο και
διαιρείται σε 25.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 2,00 εκάστη. Στο
Μετοχικό κεφάλαιο δεν υπάρχουν µερίδια που δεν αντιπροσωπεύουν κεφάλαια της Εταιρείας ούτε
δικαιώµατα προς κτήση οµολογιών.
13. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
30/09/2012
7.296.365,29
61.282.225,52
7.704.705,23
728.128,36
77.011.424,40

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

31/12/2011
7.296.365,29
61.282.225,52
7.704.705,23
728.128,36
77.011.424,40

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

14. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ:
Η κίνηση του λογαριασµού στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:

Αρχική Αξία
Επιχορήγηση παγίων περιόδου
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη Αξία

30/09/2012
26.164.754,35
3.720.346,13
(5.990.682,12)
23.894.418,36

31/12/2011
25.482.804,35
681.950,00
(5.186.106,61)
20.978.647,74

η

Οι επιχορηγήσεις που έχουν εισπραχθεί έως και την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αφορούν, αφενός µεν έργα
που έγιναν για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 (€ 11.400.000) και αφετέρου στις δυο
πρώτες δόσεις επιχορήγησης για την κατασκευή υποδοµής για τη δηµιουργία από την ΟΣΕ Α.Ε.
επιλιµένιου σιδηροδροµικού σταθµού ύψους € 2.590.000 και € 681.950 αντίστοιχα.
Στην αρχική αξία των επιχορηγήσεων περιλαµβάνεται επιχορήγηση ποσού € 11.492.804,35 που
αφορά στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας» του Υπουργείου
Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων και συγκεκριµένα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί και των
οποίων έχει εγκριθεί η επιχορήγηση που αναµένεται να εισπραχθεί.
Η επιχορήγηση της τρέχουσας περιόδου ποσού € 3.720.346,13 αναλύεται σε € 2.602.996,13 που
αφορά στη διαπλάτυνση κρηπιδότοιχου Λιµένος Αλών και € 1.117.350 (ήδη εισπραχθέν) που αφορά
στην κατασκευή νέου κρηπιδότοιχου περιοχής Αγ. Νικολάου κεντρικού λιµένος Πειραιώς στα πλαίσια
του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ενίσχυση της προσπελασιµότητας-ενέργειας» της Περιφέρειας
Αττικής.
15.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ:
Οι προβλέψεις που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Πρόβλεψη για επίδικες απαιτήσεις τρίτων
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου
Πρόβλεψη για εθελούσια έξοδο
Πρόβλεψη για εκβάθυνση λιµένος
Σύνολο

30/09/2012
17.865.085,00
1.500.000,00
21.851.340,02
41.216.425,02

31/12/2011
20.195.461,16
1.400.000,00
21.851.340,02
400.000,00
43.846.801,18

η

Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει, κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012, προβλέψεις για διάφορες εκκρεµείς
δικαστικές υποθέσεις ύψους € 17.865.085,00, για αγωγές από προσωπικό και λοιπούς τρίτους. Για το
σχηµατισµό της πρόβλεψης αυτής εκτιµήθηκε από τη ∆ιοίκηση, καθώς και τη ∆ιεύθυνση Νοµικής
Υπηρεσίας η πιθανότητα αρνητικής έκβασης, καθώς και τα ποσά πιθανής καταβολής για τη
διευθέτησή τους. Πέραν αυτών, η Εταιρεία εµπλέκεται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του
ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της.
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2009 έως 2011 η Εταιρεία έχει σχηµατίσει πρόβλεψη € 1.400.000 και για
η
τη περίοδο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2012 το επιπλέον ποσό των € 100.000.
H κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής:
Υπόλοιπο Έναρξης
Πρόβλεψη περιόδου
Υπόλοιπο Λήξεως

30/09/2012
1.400.000,00
100.000,00
1.500.000,00

31/12/2011
900.000,00
500.000,00
1.400.000,00

Με βάση τους Ν. 3654/2008, Ν. 3755/2009 και Ν. 3816/2010 εφαρµόστηκε πρόγραµµα εθελούσιας
εξόδου από την υπηρεσία. Ο αριθµός των υπαλλήλων που έκανε χρήση ανήλθε σε 130 άτοµα. Το
η
ποσό της πρόβλεψης υπολογίστηκε σε € 21.851.340,02. Εντός της περιόδου που έληξε την 30
Σεπτεµβρίου 2012 αντιλογίστηκε πρόβλεψη ύψους € 400.000 που αφορούσε στην υποχρέωση
(σύµβαση παραχώρησης των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ) για εκβάθυνση του λιµένος, λόγω του γεγονότος
ότι η υποχρέωση αυτή αναλήφθηκε από την ΣΕΠ Α.Ε.
16.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 και της
χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011 αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης
Πρόβλεψη περιόδου (Σηµ.26)
Μείον: Καταβληθείσες αποζηµιώσεις
Υπόλοιπο λήξεως

30/09/2012
7.381.845,00
505.109,00
(1.669.175,51)
6.217.778,49

31/12/2011
9.084.831,00
205.945,00
(1.908.931,00)
7.381.845,00

17.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ:
1. Το έτος 2005, ο ΟΛΠ απέκτησε, µε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (πώληση και επαναγορά
παγίων στοιχείων), ένα καινούργιο λιµενικό αυτοκινούµενο γερανό τύπου ΗΜΚ 300Κ 100Τ αξίας €
2.787.000. Η διάρκεια της σύµβασης µίσθωσης είναι δεκαετής και κατά τη λήξη της ο ΟΛΠ έχει το
δικαίωµα αγοράς του παγίου στην αξία των € 100.
2. Τον Ιούλιο του 2007 ο ΟΛΠ ΑΕ ενεργοποίησε σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης (πώληση και
επαναγορά παγίων στοιχείων) συνολικής αξίας € 1.508.370,08, ήτοι:
- Τεσσάρων (4) ανυψωτικών µηχανηµάτων τύπου DCE90-45E7, αναπόσβεστης αξίας €739.670,08.
- ∆έκα (10) ελκυστήρων τύπου PT122L HD, αξίας € 768.700.
η
Η σύµβασης µίσθωσης έληξε την 6 Αυγούστου 2012 και ο ΟΛΠ Α.Ε. εξάσκησε το δικαίωµα
αγοράς των παγίων στην αξία του € 1,00.
Ειδικότερα οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:
Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος
Μακρoπρόθεσµο µέρος

30/09/2012
928.101,10
(312.188,33)
615.912,77

31/12/2011
1.343.820,45
(490.928,50)
852.891,95

18.
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ:
α)Μακροπρόθεσµα ∆άνεια:
η
η
Τα µακροπρόθεσµα δάνεια της Εταιρείας κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012 και την 31 ∆εκεµβρίου
2011 αναλύονται ως εξής:
30 Σεπτεµβρίου
2012
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων
Μείον:
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακροπρόθεσµων δανείων
Μακροπρόθεσµο µέρος

31 ∆εκεµβρίου
2011

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

90.000.000,00

Το υπόλοιπο του λογαριασµού “Μακροπρόθεσµα δάνεια τραπεζών” αφορά στα παρακάτω δάνεια
που έχει συνάψει η Εταιρεία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων:
1.
∆άνειο ύψους € 35.000.000 για την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που εκταµιεύθηκε την 30/7/2008.
Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαµηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από
τη 15η ∆εκεµβρίου 2013 έως και την 15η Ιουνίου 2028. Το δάνειο αυτό φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο,
ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίµηνο.
Από τη σύµβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισµοί, οι σηµαντικότερες
των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών την
ετήσια και εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση εντός 1 µηνός από τη δηµοσίευσή της, ελεγµένη από
αναγνωρισµένη Εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, συνοδευόµενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011 και 2012 και την ετήσια οικονοµική έκθεση εντός 1 µηνός από τη
δηµοσίευσή της, για τις υπόλοιπες χρήσεις µέχρι τη λήξη της σύµβασης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί,
καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και µέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, τους κατωτέρω
οικονοµικούς δείκτες, υπολογιζόµενους επί των ετήσιων, ελεγµένων από ορκωτούς ελεγκτές,
οικονοµικών καταστάσεων του εκδότη κάθε οικονοµικού έτους, για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Η καθορισµένη συµφωνία των οικονοµικών δεικτών έχει ως ακολούθως:
1.
EBITDA [Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι µεγαλύτερος ή ίσος του 3.
2.
Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισµός / EBITDA [Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων,
χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων] µικρότερος ή ίσος του 4,25.
3.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µεγαλύτερο ή ίσο των 140 εκατ.
2.
∆άνειο ύψους € 55.000.000 για την κατασκευή του Προβλήτα Ι του Σταθµού
Εµπορευµατοκιβωτίων στο Ν. Ικόνιο που εκταµιεύθηκε την 10/2/2010.
Η αποπληρωµή του δανείου θα γίνει σε τριάντα (30) εξαµηνιαίες διαδοχικές δόσεις, καταβλητέες από
τη 15η Ιουνίου 2015 έως και την 15η ∆εκεµβρίου 2029. Το δάνειο αυτό φέρει κυµαινόµενο επιτόκιο,
ενώ οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίµηνο.
Από τη σύµβαση αυτή απορρέουν για την Εταιρεία υποχρεώσεις και περιορισµοί οι σηµαντικότερες
των οποίων συνοψίζονται στα εξής: (i) υποχρέωση να υποβάλει στον πληρεξούσιο καταβολών την
ετήσια και εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση εντός 1 µηνός από την δηµοσίευσή της, ελεγµένη από
αναγνωρισµένη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών, συνοδευόµενη κάθε φορά από Πιστοποιητικό
Συµµόρφωσης για τις χρήσεις 2011 και 2012 και την ετήσια οικονοµική έκθεση εντός 1 µηνός από τη
δηµοσίευσή της, για τις υπόλοιπες χρήσεις µέχρι τη λήξη της σύµβασης, και (ii) υποχρέωση να τηρεί
καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και µέχρι να εξοφληθεί ολοσχερώς το δάνειο, τους κατωτέρω
οικονοµικούς δείκτες, υπολογιζόµενους επί των ετήσιων, ελεγµένων από ορκωτούς ελεγκτές,
οικονοµικών καταστάσεων του εκδότη κάθε οικονοµικού έτους, για όλη τη διάρκεια του δανείου.
Η καθορισµένη συµφωνία των οικονοµικών δεικτών έχει ως ακολούθως:
1.
EBITDA [Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και
αποσβέσεων] / Χρεωστικοί τόκοι µεγαλύτερος ή ίσος του 3.
2.
Συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισµός / EBITDA [Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων,
χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων] µικρότερος ή ίσος του 4,25.
3.
Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις µεγαλύτερος ή ίσος του 1,2.
4.
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µεγαλύτερο ή ίσο των 140 εκατ.
Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των µακροπρόθεσµων δανείων για τις περιόδους που έληξαν την 30η
Σεπτεµβρίου 2012 και 2011 ανήλθαν για την Εταιρεία σε € 882.587,66 και € 1.259.915,84 αντίστοιχα
και περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, στις συνηµµένες ενδιάµεσες οικονοµικές
καταστάσεις.
β)
Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια:
Η Εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσµο δανεισµό µε ετήσιο κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor µηνός πλέον
περιθωρίου 4,5%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα εγκεκριµένα όρια βραχυπρόθεσµου
δανεισµού της Εταιρείας καθώς επίσης και το χρησιµοποιηθέν ποσό.
Όριο χρηµατοδότησης
Μη χρησιµοποιηθέν όριο
Χρησιµοποιηθέν όριο

30 Σεπτεµβρίου2012
8.000.000,00
8.000.000,00
-

31 ∆εκεµβρίου2011
8.000.000,00
4.700.000,00
3.300.000,00

Τα συνολικά έξοδα τόκων επί των βραχυπροθέσµων δανείων για τις χρήσεις που έληξαν την 30η
Σεπτεµβρίου 2012 και 2011 ανέρχονται σε € 45.818,61 και € 0,00 αντίστοιχα και περιλαµβάνονται στα
χρηµατοοικονοµικά έξοδα (Σηµείωση 24), στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις.

19.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ:
Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Νόµο (Κ.Ν. 2190/20), οι εταιρίες απαιτείται να διαθέτουν κάθε χρόνο
µερίσµατα που υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στο 35% των καθαρών ετήσιων κερδών µετά από
φόρους. Η υποχρέωση αυτή δεν εφαρµόζεται αν αποφασισθεί από τη γενική συνέλευση µε ποσοστό
70% τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
Επιπλέον, δεν µπορεί να διανεµηθεί µέρισµα στους µετόχους, εφόσον τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας,
που απεικονίζονται στις οικονοµικές της καταστάσεις, είναι ή θα είναι µετά τη διανοµή, µικρότερα από
το καταβεβληµένο κεφάλαιο, πλέον τα µη διανεµόµενα αποθεµατικά.
α
Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών, σύµφωνα
µε το άρθρο 30 ‘∆ιευθετήσεις θεµάτων δηµοσίων εσόδων’ του Ν. 2579/1998, προβλέπεται ότι οι
επιχειρήσεις και οργανισµοί των οποίων αποκλειστικός µέτοχος ή µε πλειοψηφία µετοχών άνω του
εξήντα τοις εκατό 60% είναι το ∆ηµόσιο, ευθέως ή µέσω άλλης επιχείρησης ή οργανισµού του οποίου
αποκλειστικός µέτοχος είναι το ∆ηµόσιο και λειτουργούν µε την µορφή Α.Ε., υποχρεούνται να
διαθέτουν ολόκληρο το προβλεπόµενο από το καταστατικό τους ή από διατάξεις νόµων µέρισµα
στους µετόχους.
∆ιανοµή µερίσµατος της χρήσης 2011: Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας ενέκρινε την
πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για διανοµή µερίσµατος που αφορά την χρήση 2011 ύψους €
250.000,00 ή € 0,0100 ανά µετοχή. Το µέρισµα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου µε τον
αναλογούντα συντελεστή που προβλέπει η φορολογία εισοδήµατος.

20.
∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Ο λογαριασµός στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
30/09/2012
1.040.241,45
1.488.777,04
4.429.654,06
4.687.998,96
546.661,27
1.230.869,35
13.424.202,13

Φόροι πληρωτέοι (εκτός φόρου εισοδήµατος)
Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρέωση προς Ταµείο Παρακαταθηκών & ∆ανείων
Προκαταβολές πελατών
∆εδουλευµένα έξοδα
Σύνολο

31/12/2011
1.550.069,19
1.973.863,54
7.002.435,43
7.310.800,00
1.459.623,09
301.095,15
19.597.886,40

Φόροι πληρωτέοι: Το ποσό στην τρέχουσα περίοδο αφορά: α) Φόρο µισθωτών υπηρεσιών €
521.443,32, β) ΦΠΑ € 367.841,61 και γ) Λοιποί φόροι τρίτων € 150.956,52.
Ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές: Το ποσό αποτελείται κυρίως από εργοδοτικές εισφορές προς
τα ασφαλιστικά ταµεία, και αναλύεται ως εξής:
ΙΚΑ
Εισφορές σε επικουρικά ταµεία
Λοιπές ασφαλιστικές εισφορές
Σύνολο

30/09/2012
1.135.702,82
156.414,57
196.659,65
1.488.777,04

31/12/2011
1.441.858,22
200.337,94
331.667,38
1.973.863,54

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις: Τα παρακάτω ποσά αναλύονται ως εξής:
30/09/2012
Αντάλλαγµα σύµβασης παραχώρησης Ελληνικού ∆ηµοσίου
Λοιπές υποχρεώσεις σε ταµεία (ΤΑΠΙΤ , ΝΑΤ κ.λ.π.)
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τρίτους
∆ικαιούχοι αποζηµιώσεων
∆εσµευµένα µερίσµατα Ελληνικού ∆ηµοσίου
Σύνολο

400.817,35
1.662.520,97
1.562.315,74
804.000,00
4.429.654,06

31/12/2011
2.174.150,62
429.883,42
2.029.064,41
1.565.336,98
804.000,00
7.002.435,43

Υποχρέωση προς Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων: To ποσό αφορά υποχρέωση της
Εταιρείας για απόδοση του τιµήµατος της εκποίησης ανενεργών πλοίων, η οποία προήλθε µετά από
δύο πλειοδοτικούς διαγωνισµούς, σύµφωνα µε τον Ν.2881/2001 και απόφαση του Σ.τ.Ε.
21.
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
01/01-30/09/2012
Έσοδα από:
Φορτοεκφορτώσεις
Αποθήκευση
∆ιάφορες υπηρεσίες λιµενικών εξυπηρετήσεων
Έσοδα από Σταθερό και Μεταβλητό
Αντάλλαγµα:
Παραχώρησης προβλητών ΙΙ+ΙΙΙ

01/01-30/09/2011

22.455.690,09
2.459.759,85
33.016.682,10

18.637.808,80
2.875.196,29
37.672.577,51

20.754.544,51

19.660.471,61

Λοιπά έσοδα από σύµβαση παραχώρησης
Σύνολο

3.005.734,61
81.692.411,16

2.112.310,42
80.958.364,63

22.
ΕΞΟ∆Α:
Οι λογαριασµοί εξόδων έχουν µερισθεί στο κόστος πωλήσεων και στην λειτουργία διοίκησης στις
συνηµµένες ενδιάµεσες καταστάσεις αποτελεσµάτων ως εξής:
01/01-30/09/2012
45.296.120,19
1.138.042,80
12.045.623,16
12.195.470,38
285.394,06
5.415.085,67
1.903.221,23
2.204.694,02
80.483.651,51

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού (Σηµ. 26)
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Αποσβέσεις (Σηµ. 25)
Φόροι - τέλη
∆ιάφορα έξοδα
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Αναλώσεις υλικών
Σύνολο

01/01-30/09/2011
50.280.690,22
1.302.097,03
10.445.164,51
12.310.125,74
231.481,07
5.290.312,33
2.595.803,75
1.352.664,13
83.808.338,78

Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

01/01-30/09/2012
65.083.913,79
15.399.737,72
80.483.651,51

01/01-30/09/2011
69.871.012,09
13.937.326,69
83.808.338,78

23.
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α/ΕΞΟ∆Α:
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α:
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:
Έσοδα από µισθώµατα
Κέρδη από εκποίηση παγίων
Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

01/01-30/09/2012
3.500.662,57
41.883,10
2.730.376,16
1.429.927,11
7.702.848,94

01/01-30/09/2011
3.791.843,25
18.059,03
9.982.572,21
1.344.288,93
15.136.763,42

Τα έσοδα από µισθώµατα αφορούν ενοίκια από µίσθωση γηπέδων και κτιριακών εγκαταστάσεων της
Εταιρείας. Τα έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις αφορούν σε αντιλογισµό πρόβλεψης για
εκβάθυνση λιµένος (Σηµείωση 15) ποσού € 400.000, αντιλογισµό πρόβλεψης επίδικων υποθέσεων:
α)ΤΣΑΥ ποσού € 652.011,85 η οποία διακανονίστηκε, β) εργατικό ατύχηµα ποσού € 1.888.210,72 το
οποίο µε απόφαση του Αρείου Πάγου επανεκτιµήθηκε υπέρ του ΟΛΠ και γ) λοιπές επίδικες
υποθέσεις που τελεσιδίκησαν υπέρ ή κατά της Εταιρείας.
ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ∆Α :
01/01-30/09/2012
90.620,82
181.700,00
192.608,76
68.295,69
280.374,58
813.599,85

Αποζηµιώσεις Τρίτων
Έξοδα µελετών και έρευνας
Πρόστιµα τελωνείων
Ζηµιές από εκποίηση παγίων
Λοιπά έξοδα
ΤΣΑΥ βεβαιωµένες οφειλές προηγ. χρήσεων
Σύνολο

01/01-30/09/2011
817.888,57
376.539,80
3.072,00
6.477,11
192.720,70
1.396.698,18

24.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α:
Tα ποσά αναλύονται ως εξής:
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Σύνολο

01/01-30/09/2012
2.666.374,18
(1.287.900,61)
1.378.473,57

01/01-30/09/2011
376.830,83
(1.459.252,95)
(1.082.422,12)

Στους πιστωτικούς τόκους και συναφή έσοδα της τρέχουσας περιόδου περιλαµβάνονται οι
δεδουλευµένοι τόκοι της απαίτησης από την ανάδοχο εταιρεία Προβλήτας Ι ποσού € 2.251.587,25
(σηµείωση 10).
25.
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:
01/01-30/09/2012
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων
Αποσβέσεις Λογισµικού
Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων

01/01-30/09/2011
12.048.509,43

12.055.549,83

951.536,46

974.338,10

(804.575,51)

(719.762,19)

Σύνολο

12.195.470,38

12.310.125,74

26.
ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ:
Τα ποσά αναλύονται ως εξής:
01/01-30/09/2012
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία

39.417.960,34

8.896.919,21

Παρεπόµενες Παροχές

8.784.091,25

882.714,24

Αποζηµιώσεις για κίνητρα αποχώρησης

950.207,63

1.632.801,00

Πρόβλεψη αποζηµίωσης εξόδου από την υπηρεσία

396.924,00

505.109,00

Σύνολο

27.

01/01-30/09/2011

33.378.576,74

731.507,00

45.296.120,19

50.280.690,22

ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ:
01/01-30/09/2012

Κέρδη περιόδου

01/01-30/09/2011

6.802.919,16

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη ανά µετοχή

5.554.138,48

25.000.000

25.000.000

0,2721

0,2222

28.
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
(α)
Αντιδικίες και ∆ιεκδικήσεις: Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές υποθέσεις και
νοµικές διαδικασίες στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας της. Η ∆ιοίκηση καθώς και η ∆ιεύθυνση
Νοµικών Υπηρεσιών της Εταιρείας εκτιµούν ότι όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένονται να
διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας.
(β)
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις: Οι χρήσεις 2009 έως 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις
φορολογικές αρχές. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2011 διενεργήθηκε από τους νόµιµους
ελεγκτές της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994. Από τον
φορολογικό έλεγχο δεν προέκυψαν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που
καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις.
Σε ενδεχόµενο µελλοντικό φορολογικό έλεγχο, οι φορολογικές αρχές ενδέχεται να απορρίψουν
ορισµένα έξοδα, αυξάνοντας έτσι το φορολογητέο εισόδηµα της Εταιρείας, και επιβάλλοντας επιπλέον
φόρους, πρόστιµα και προσαυξήσεις. Το ύψος της πρόβλεψης για διαφορές φορολογικών ελέγχων
η
κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2012 ανέρχεται στο ποσό των € 1.500.000,00.
(γ)
Υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές: Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές
η
η
ύψους € 14.475.006,28 (31 ∆εκεµβρίου 2011: € 14.475.006,28) εκ των οποίων € 12.175.006,28 (31
∆εκεµβρίου 2011: € 12.175.006,28) υπέρ της Γενικής ∆ιεύθυνσης Τελωνείων (Ε’ και ΣΤ’ Τελωνείο)
του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών για την λειτουργία του συνόλου των προσωρινών
αποθηκών εναπόθεσης εµπορευµάτων του ΟΛΠ Α.Ε.
29.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
α)
Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες κατά τη συνήθη δραστηριότητά της σε ορισµένες εταιρίες που
θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη. Οι συναλλαγές της Εταιρείας και τα υπόλοιπα των λογαριασµών µε
τα συνδεδεµένα µέρη αναφέρονται παρακάτω:
Επωνυµία

Σχέση µε την Εταιρία

LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.

Θυγατρική Εταιρία

ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

Θυγατρική Εταιρία
Σύνολα
Σύνολα

Επωνυµία
LOGISTICS ΟΛΠ Α.Ε.
ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε.

Περίοδος που έληξε
30.09.2012
30.09.2011
30.09.2012
30.09.2011
30.09.2012
30.09.2011

Πωλήσεις προς
συνδεδεµένα µέρη

Σχέση µε
Χρήση/Περίοδος
Ποσά που οφείλουν τα
την Εταιρία
που έληξε
συνδεδεµένα µέρη
Θυγατρική
30.09.2012
1.909,68
Εταιρία
31.12.2011
2.569,68
Θυγατρική
30.09.2012
3.449,68
Εταιρία
31.12.2011
3.449,68
Σύνολα
30.09.2012
5.359,36
Σύνολα
31.12.2011
6.019,36

Αγορές από
συνδεδεµένα µέρη
-

Ποσά που οφείλονται σε
συνδεδεµένα µέρη
-

β)
Αµοιβές µελών ∆ιοίκησης και ∆ιευθυντικών στελεχών: Κατά την διάρκεια της περιόδου
που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 καταβλήθηκαν αµοιβές και έξοδα παραστάσεως στα µέλη του

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ύψους € 134.480,29 (30 Σεπτεµβρίου 2011: € 133.615,33).
Επίσης κατά την διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2012 κατεβλήθησαν αµοιβές
µισθωτών υπηρεσιών σε ∆ιευθυντικά στελέχη συνολικού ύψους € 638.787,52 (30 Σεπτεµβρίου 2011:
€ 681.263,65).
30.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
Εύλογη αξία: Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες καταστάσεις οικονοµικής θέσης για τα
διαθέσιµα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές και τις
λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες, λόγω της
βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων.
Η εύλογη αξία των δανείων κυµαινόµενου επιτοκίου προσεγγίζει τα ποσά που εµφανίζονται στην
κατάσταση οικονοµικής θέσης.
Η Εταιρεία χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισµό και τη γνωστοποίηση της εύλογης
αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης:
Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά
στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην
καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα,
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην
καταγεγραµµένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές
εντός και εκτός του επιπέδου 3 για τη µέτρηση της εύλογης αξίας.
η
Την 30 Σεπτεµβρίου 2012 η Εταιρεία κατείχε τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία:
Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο
3

Σύνολο

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια
(συµπεριλαµβανοµένου και του
βραχυπρόθεσµου µέρους τους)

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

31.
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ:
∆εν υπάρχει ουσιώδης εποχικότητα στη δραστηριότητα της Εταιρείας.
32.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
η
Με απόφαση της Περιφέρειας Αττικής την 30 Οκτωβρίου 2012 εγκρίθηκε η καταβολή ποσού € 2,5
εκατ. περίπου που αντιστοιχεί στο επιλέξιµο µέρος του έργου «Επιχορήγηση για την διαπλάτυνση
κρηπιδότοιχου λιµένος Αλών».
Πειραιάς, 22 Νοεµβρίου 2012
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ 553221

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΕ 089010

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΕΝΑΡ∆ΟΥ
ΑΡ. Α∆. Ο.Ε.Ε. 0003748

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Πρακτικού Νο3 οικονοµικής αξιολόγησης της επιτροπής
διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού για την τριετή ανάθεση των εργασιών
καθαριότητας των χερσαίων χώρων της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ ΑΕ.
αριθµός απόφασης: 168
Εγκρίθηκαν:
1) Το Πρακτικό Νο3 οικονοµικής αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης
του διαγωνισµού για την τριετή ανάθεση των εργασιών καθαριότητας των χερσαίων χώρων
της Λιµενικής Ζώνης του ΟΛΠ ΑΕ, σύµφωνα µε τη διακήρυξη 02/2012.
2) H Κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για τρία (3) έτη ως εξής:
2.α) για την Περιοχή Α (Καθαριότητα των στεγασµένων και υπαίθριων χερσαίων χώρων και
παραλαβής-µεταφοράς-διάθεσης (αποκοµιδή) παντός είδους αποβλήτων από τα σηµεία
συγκέντρωσής τους, της περιοχής από Παλατάκι έως και ακτή Βασιλειάδη, πλην των χώρων
εκτός µάντρας Λιµενικής Ζώνης, της περιοχής Καστράκι, και την µυοκτονία – απεντόµωση
και απολύµανση των χώρων αυτών) στην ένωση εταιριών “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ”, έναντι συνολικού ποσού 2.520.000 € πλέον ΦΠΑ 23% και
2.β) για την Περιοχή Β (Καθαριότητα των στεγασµένων και υπαίθριων χερσαίων χώρων και
παραλαβής-µεταφοράς-διάθεσης (αποκοµιδή) παντός είδους αποβλήτων από τα σηµεία
συγκέντρωσής τους, της περιοχής από ακτή Βασιλειάδη µέχρι Πέραµα καθώς και των
χώρων εκτός µάντρας Λιµενικής Ζώνης, της περιοχής πρώην Ο∆∆Υ, και την µυοκτονία –
απεντόµωση και απολύµανση των χώρων αυτών.) στην ένωση εταιριών
“ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΕ”, έναντι συνολικού ποσού 2.340.000 € πλέον
ΦΠΑ 23%.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών, ως προς το τυπικά και
τεχνικά παραδεκτό τους, του διαγωνισµού για την προµήθεια 3.750.000 λίτρων
πετρελαίου κίνησης.
αριθµός απόφασης: 169
Εγκρίθηκαν:
Α. Το πρακτικό Νο 1/21-11-2012 της επιτροπής του διαγωνισµού για την προµήθεια
3.750.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης (∆ιακήρυξη 16/2012).
Β. Η αποδοχή των προσφορών και των δύο συµµετεχουσών εταιρειών, ΕΚΟ ΑΒΕΕ και
CORAL AE – SHELL LICENSEE, ως προς το τυπικά και τεχνικά παραδεκτό τους, στο
διαγωνισµό.
Γ. Η συνέχιση του διαγωνισµού µε το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των
συµµετεχουσών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: ΄ Έγκριση µετακίνησης και διάλυσης των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων
∆./Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ ΙΙΙ και ∆/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ V από τον πλειοδότη του
διαγωνισµού εκποίησης

αριθµός απόφασης: 170
Εγκρίθηκαν:
1) Η µετακίνηση των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων ∆./Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ ΙΙΙ και ∆/Ξ
ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ V από την πλειοδότρια εταιρεία ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο ναυπηγείο Φραντζή µε σκοπό την
κοπή και διάλυσή τους.
2) Η εκπρόθεσµη παραλαβή των εργασιών από την Επιτροπή παρακολούθησης και
ελέγχου εκτέλεσης των συµβάσεων εκποίησης των αποµάκρυνσης επικίνδυνων και
επιβλαβών πλοίων ∆/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ ΙΙΙ και ∆/Ξ ΣΑΙΝΤ ΡΑΦΑΗΛ V.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Α/Κ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΠ 9082
που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β)
κατακύρωσης των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ Ν.Ε.
αντί ποσού 30.050 € πλέον ΦΠΑ 23%.
αριθµός απόφασης: 171
Εγκρίθηκαν:
1) το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος Α/Κ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ, ΝΠ 9082
που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ αντί
ποσού 30.050 € πλέον ΦΠΑ 23%.
3) η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ που υποχρεούται στην καταβολή
του σχετικού τιµήµατος της προσφοράς της εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση
της κατακύρωσης καθώς και στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη Νο 29/2012.

ΘΕΜΑ: Έγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς ∆/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΝΠ 3630 που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ ΑΕ και β) κατακύρωσης των
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ αντί ποσού 1.100 €
πλέον ΦΠΑ 23%.
.
αριθµός απόφασης: 161
Εγκρίθηκε:

1) το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος ∆/Ξ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ ΑΕ
2) η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ αντί
ποσού 1.100 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 1.353 €.
3) η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ που υποχρεούται στην καταβολή
του σχετικού τιµήµατος της προσφοράς της εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση
της κατακύρωσης καθώς και στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη Νο 26/2012.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Φ/Γ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ, ΝΠ 2320 που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κατακύρωσης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ Ν.Ε. αντί ποσού 1.070
€ πλέον ΦΠΑ 23%.
.
αριθµός απόφασης: 173
Εγκρίθηκαν:
1) το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος Φ/Γ ΒΕΛΙΣΑΡΙΟΣ που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ Ν.Ε αντί
ποσού 1.070 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικού ποσού 1.316,10 €.
3) η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ που υποχρεούται στην καταβολή
του σχετικού τιµήµατος της προσφοράς της εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση
της κατακύρωσης καθώς και στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη Νο 28/2012.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
ανοικτού επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισµού εκποίησης και αποµάκρυνσης
εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ρ/Κ ΑΠΟΛΛΩΝ, ΝΠ 4578 που
βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β) κατακύρωσης
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ Ν.Ε. αντί ποσού 1.080
€ πλέον ΦΠΑ 23%.
αριθµός απόφασης: 174
Εγκρίθηκε:
1) το Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού επαναληπτικού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του

επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος P/Κ ΑΠΟΛΛΩΝ που βρίσκεται
στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε.
2) η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στην εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ αντί
ποσού 1.080 € πλέον ΦΠΑ 23%.
3) η υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΕ που υποχρεούται στην καταβολή
του σχετικού τιµήµατος της προσφοράς της εντός δέκα (10) ηµερών από την ανακοίνωση
της κατακύρωσης καθώς και στην κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διακήρυξη Νο 27/2012.

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση: α) του Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του
επαναληπτικού

ανοικτού

πλειοδοτικού

διαγωνισµού

για

την

εκποίηση

και

αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του επικίνδυνου και επιβλαβούς Ε/Γ-Ο/Γ «ΤΖΕΤ
ΦΕΡΡΥ 1», που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. και β)
κήρυξης του διαγωνισµού ως άγονου και επανάληψής του.
.
αριθµός απόφασης: 175
Εγκρίθηκε:
Α. το Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του επαναληπτικού ανοικτού
πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση και αποµάκρυνση εκτός Λιµένα Πειραιά του
επικίνδυνου και επιβλαβούς πλοίου – πλωτού ναυπηγήµατος Ε/Γ- Ο/Γ ΤΖΕΤ ΦΕΡΡΥ 1»,
που βρίσκεται στην λιµενική περιοχή αρµοδιότητας του ΟΛΠ Α.Ε. (Μώλος Κράκαρη – Α.
Βασιλειάδη).
Β. Η κήρυξη του διαγωνισµού ως άγονου και την επανάληψή του µε τιµή εκκίνησης
2.013.061,20 €.

