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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY   
Ποσά εκφρασμένα σε   € 

Επεξ/τική 

Σημείωση 31.12.2011 31.12.2010

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 11 2.019.722,29 2.089.657,04

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12 5.299,99 7.645,01

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 24.296,90 33.951,55

Απαιτήσεις από πελάτες 13 718.172,63 694.012,28

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 14, 15 558.015,86 667.251,18
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.325.507,67 3.492.517,06

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 16 303.050,82 303.050,82

Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης 17 828.963,16 699.736,08

Σύνολο καθαρής θέσης (γ) 1.132.013,98 1.002.786,90

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00

Προβλέψεις -λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 19, 20, 21 1.336.738,84 1.580.302,36

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22 856.754,85 909.427,81

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.193.493,69 2.489.730,17
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ +δ) 3.325.507,67 3.492.517,07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
 Ποσά εκφρασμένα σε  € 

Επεξ/τική 

Σημείωση 31.12.2011 31.12.2010

Κύκλος εργασιών 5 2.501.465,98 1.982.664,83

Μικτά κέρδη (ζημιές) 6 1.004.689,62 1.036.900,54

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 482.657,55 370.981,98

Κέρδη / ζημιές προ φόρων 482.855,35 368.253,32

Κερδή (ζημιές) μετά από φόρους 348.394,09 248.492,52

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 348.394,09 248.492,52

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 

αποσβέσεων 636.458,44 569.733,00

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ποσά εκφρασμένα σε  €

31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 1.002.786,90 982.212,45

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες  δραστηριότητες) 348.394,09 248.491,52

Διανεμηθέντα  μερίσματα -84.067,80 -227.917,97

Μεταβολές αποθεματικών -135.099,22 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 1.132.013,97 1.002.786,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε  €

31.12.2011 31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων (ζημιές) 482.855,35 368.253,32

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 11, 12 153.800,89 157.194,49

Προβλέψεις 19, 20 -112.471,81 72.934,87

Τόκους και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 9 -197,80 2.728,66

(Κέρδη)/ Ζημιές από εκποίηση ενσώματων παγίων 0,00 862,50

Απόσβεση επιχορηγήσεων 21 -43.694,65 -43.696,00

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 254,18

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 14 -11.499,16 -312.161,43

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -289.523,69 46.628,00

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 9 -1.408,06 0,00

Καταβεβλημένοι φόροι 10 -134.461,26 -880,58

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 43.399,81 292.118,01

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων  στοιχείων 11, 12 -80.385,82 -99.526,37

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -80.385,82 -99.526,37

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μερίσματα πληρωθέντα -49.588,12 -29.038,90

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -49.588,12 -29.038,90

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) -86.574,13 163.552,74

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 224.956,74 61.404,00

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου α.ε. 

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή  μέ την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και η έκεθση ελέχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.



Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 138.382,61 224.956,74

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

(1) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά μόνο για την χρήση 2010.

(3)Δεν υπάρχουν υφιστάμενα εμπράγματα βάρη.

(4) Η εταιρεία απασχολούσε  κατά την 31-12-2011  10 άτομα ενώ κατά την 31/12/2010 8 άτομα.

(6) Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/12/2011 31/12/2010

      Προβλέψεις σχετικές με επίδικες ή με διαιτησία διαφορές 478.000,00 478.000,00

      Προβλέψεις σχετικές με ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 25.000,00 172.021,28

      Λοιπές προβλέψεις 90.928,81 56.380,28

593.928,81 706.401,56

(8) Δεν έχουν προκύψει συναλλαγές της εταιρείας με συνδεόμενα κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 προς αυτήν μέρη, εκτός από αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη

Αμοιβές Δ.Σ 23.050,00 31.370,00

Μισθοί μελών Δ.Σ. 42.218,28 49.565,29

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 19.377,77 10.140,84

Λαύριο, 10 Σεπτεμβρίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Ο.Λ.Λ. .Α.Ε                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΟΛΙΑΓΚΗΣ                                                          ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ

                  Α.Δ.Τ.  Λ366208                                                                Α.Δ.Τ. Ξ354861                                                                            Α.Δ.Τ. Φ012170
                                        Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε.Λ. 14247

                                                        Α. Τάξης

(7) Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31-12-2011 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

(2) Υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία 

της εταιρείας. Για το ποσο των προβλέψεων επί των επιδικων δικαστικων αποφασεων γινεται αναφορα  στις παραγράφους 20 και 27 των  σημειώσεων των οικονομικων καταστασεων.

(5) Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο είναι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων στις 31-12-2010.

Το κονδύλι των λοιπών προβλέψεων αφορά σε προβλέψεις σχετικές με επισφαλείς πελάτες, αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και λοιπές δαπάνες.


