ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΠ ΑΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 42645/06/Β/99/24, Ακτή Μιαούλη 10 - Πειραιάς Τ.Κ 185 38
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεµβρίου 2007
Σύµφωνα µε την Απόφαση 2/396/31.8.2006 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" Α.Ε. Συνιστούµε
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονοµικές
καταστάσεις που προβλέπουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή λογιστή όποτε αυτή απαιτείται.
∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου : www.olp.gr
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 28 Νοεµβρίου 2007
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
της 30ης Σεπτεµβρίου 2007 (Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (2η εναλλακτική µέθοδος)
της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεµβρίου 2007
30/9/2007

Πάγια στοιχεία Ενεργητικού

31/12/2006

204.999.371,64

Αποθέµατα

5.455.508,91

Απαιτήσεις από πελάτες

1/1-30/9/2007

1/1-30/9/2006

201.456.692,22 Λειτουργικές δραστηριότητες
5.612.963,12 Κέρδη προ φόρων

16.626.439,92

26.733.214,02

17.266.014,31
6.788.630,24

10.804.495,67 Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

44.319.127,37

23.307.422,35 Αποσβέσεις

7.324.355,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

271.400.447,84

241.181.573,36 Προβλέψεις

350.000,00

500.000,00

778.802,29

755.630,87

(1.222.166,52)

(446.514,14)

0,00

116.128,99

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Πιστωτικοί τόκοι

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

49.627.136,31

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές Υποχρεώσεις

52.125.001,81 Αποτελέσµατα επενδυτικής δραστηριότητας

2.924.137,93

2.924.137,93 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαρια-

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

42.372.871,83

25.639.676,03 σµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις

Σύνολο υποχρεώσεων (α)

94.924.146,07

80.688.815,77 λειτουργικές δραστηριότητες:

Μετοχικό κεφάλαιο

50.000.000,00

50.000.000,00

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας

126.476.301,77

110.492.757,59 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

157.454,21

(429.560,48)

Σύνολο Καθαρής Θέσης (β)

176.476.301,77

160.492.757,59 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(6.243.991,14)

(3.567.418,65)

3.041.706,43

7.501.312,64

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (β)

271.400.447,84

241.181.573,36
(778.802,29)

(755.630,87)

30.140.572,55

27.728.592,91

1.110.000,00

0,00

(11.633.747,73)

(12.259.914,50)

(10.523.747,73)

(12.259.914,50)

1.508.370,08

0,00

(1.746.844,29)

(1.646.270,27)

1.222.166,52

446.514,14

983.692,31

(1.199.756,13)

20.600.517,13

14.268.922,28

22.618.537,43

12.374.956,25

43.219.054,56

26.643.878,53

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

της περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως30 Σεπτεµβρίου 2007 (Ποσά σε Ευρώ)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές

1/1-30/9/2007
Κύκλος Εργασιών

1/1-30/9/2006

1/7/07-30/9/07

1/7/06-30/9/06

δραστηριότητες (α)

126.139.869,93

116.918.633,26

44.863.674,33

42.444.315,95

33.966.526,98

25.653.676,83

13.222.450,12

11.661.880,87 Επενδυτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,

Επιχορηγήσεις Παγίων

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών

Αγορά ενσώµατων & άϋλων παγίων περιουσιακών

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

33.614.205,34

24.363.761,28

12.649.204,04

9.622.598,34 στοιχείων

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων,

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές

χρηµατοδοτικών και επενδυτικών

δραστηριότητες (β)

αποτελεσµάτων

26.289.849,79

17.575.131,04

10.160.886,85

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων

26.733.214,02

17.266.014,31

10.255.456,84

Μείον φόροι

(6.749.669,84)

(5.010.655,43)

(2.579.952,88)

Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους

19.983.544,18

12.255.358,88

7.675.503,96

7.300.676,93 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
7.215.910,58 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια /
(2.086.488,28) συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
5.129.422,30 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Τόκοι εισπραχθέντες

Κέρδη µετά από φόρους ανά
µετοχή – βασικά (σε €)

0,80

0,49

0,31

0,21 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
περιόδου από 1/1-30/9/2007

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα

30/9/2007

30/9/2006

και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου

(1.01.2007 και 1.01.2006 αντίστοιχα)

160.492.757,59

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους

152.025.794,52 περιόδου

19.983.544,18

Μερίσµατα Πληρωτέα

(4.000.000,00)
176.476.301,77

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (30.9.07 και 30.9.06 αντίστοιχα)

12.255.358,88
(3.750.000,00) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
160.531.153,40 περιόδου

VI. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι την χρήση 2002. β) Το απασχολούµενο προσωπικό µόνιµο και εποχικό στις 30/9/2007 ήταν 1506 & 27 άτοµα αντίστοιχα ( 1490 και 58 στις 30/9/2006)
γ) Επί των πάγιων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη. δ) ∆εν έχει επέλθει µεταβολή στις Λογιστικές Αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας
για την χρήση που έληξε στις 31/12/2006. ε) Για τις επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών η διαιτητικών οργάνων η εταιρεία έχει σχηµατίσει αντίστοιχες προβλέψεις.
στ) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από
συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
(Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ)

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

0
0

γ) Απαιτήσεις

0

δ) Υποχρεώσεις

0

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών
και µελών της διοίκησης

899.464,13

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης

0

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη
και µέλη της διοίκησης

0
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ
Α.∆.Τ. Χ. 075485

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Α.∆.T. Ξ. 625099

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

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

