
<<DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1
η
 Ιανουαρίου 2013 έως την 31

η
 Δεκεμβρίου 2013

(δημοσιευόμενα βάσει του K.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα Δ.Π.Χ.Α.)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Διεύθυνση Εδρας Εταιρίας: Δημητρίου Γούναρη 15, Πειραιάς 31.12.2013 31.12.2012

Αριθμός μητρώου: 63333 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Αρμόδιο Πρωτοδικείο: Πειραιά (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 1.045.298,20 1.012.560,16

Διαχειριστής Εταιρίας: Ιωάννης Σοφιανόπουλος, Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 977.926,18 732.738,04

ειδικός πληρεξούσιος, αντίκλητος, Διανομή κερδών (600.000,00) (700.000,00)

αντιπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

«DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED» (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 1.423.224,38 1.045.298,20

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26/3/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941)

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E. ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων 1.463.046,66 1.115.495,42

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 22.380,44 19.651,38

31.12.2013 31.12.2012 Προβλέψεις 30.185,00 45.707,00

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 30.731,08 33.522,02 και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (21.265,91) (15.511,14)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 40.451,78 52.808,93 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 2.971,40 5.908,42

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.468,27 12.134,15 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

Απαιτήσεις από πελάτες 2.898.322,80 2.493.462,15 λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.687.484,61 520.686,90 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.673.458,54 3.112.614,15 Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (494.670,30) (745.124,69)

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 1.006.281,81 (29.699,77)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείον:

Εταιρικό Κεφάλαιο 30.000,00 30.000,00 Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος (341.719,04) (395.441,86)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 1.393.224,38 1.015.298,20 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (750,40) (3.625,42)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 1.423.224,38 1.045.298,20 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 66.983,67 60.021,00 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.666.459,66 (2.640,66)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.183.250,49 2.007.294,95

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 3.250.234,16 2.067.315,95 Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 4.673.458,54 3.112.614,15 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (7.232,35) (30.933,56)

Τόκοι εισπραχθέντες 21.265,91 15.511,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

επενδυτικές δραστηριότητες (β) 14.033,56 (15.422,42)

01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Κύκλος εργασιών 24.681.700,00 21.511.991,13 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 2.740.712,96 2.355.299,36 Διανομή κερδών σε εταίρους (600.000,00) (700.000,00)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

& επενδυτικών αποτελεσμάτων 1.444.752,15 1.105.892,70 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (600.000,00) (700.000,00)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 1.463.046,66 1.115.495,42 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

Μείον φόροι (479.388,48) (384.752,38) και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 1.080.493,22 (718.063,08)

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ( Α ) 983.658,18 730.743,04 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 333.772,43 1.051.835,51

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) (5.732,00) 1.995,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 1.414.265,65 333.772,43

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) 977.926,18 732.738,04

Προτεινόμενη διανομή κερδών σε ευρώ 1.200.000,00 600.000,00

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 1.467.132,59 1.125.544,08

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED»

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ.: 052709948 Δ.Ο.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Α.Δ.Τ. : Χ 538733/03     Α.Μ.Α.: 037352  ΤΑΞΗ: Α'

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρίας «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί 

σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», www.elgeka.gr, όπου αναρτώνται  οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,  καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται. 

1. Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, με εξαίρεση  τα 
νέα ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2013 ή όσα η Εταιρία υιοθέτησε πρόωρα. 

2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, ήτοι την 5
η
 Αυγούστου 2010. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη κατά την 31

η
 

Δεκεμβρίου 2013 ύψους 108.180,00 ευρώ (31/12/2012: 63.750,00 ευρώ) έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τους 
μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Το εν λόγω γεγονός περιγράφεται αναλυτικά στη Σημείωση 12 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  

3. Δεν 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 Εταιρίας. Δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη για επισφαλείς & επίδικους πελάτες/χρεώστες 
και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις. Επίσης, δεν έχουν διενεργηθεί “Λοιπές προβλέψεις” κατά την έννοια των παραγράφων 10, 11 και 14 του 
Δ.Λ.Π. 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία”. 

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ανήλθε σε 107 άτομα (31/12/2012: 95 άτομα). 
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2013 ανήλθε στο ποσό των 7.232,35  

ευρώ (2012: 30.933,56 ευρώ).  
6. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους αναλύονται ως εξής: 

Φύση Λοιπών συνολικών εσόδων/(ζημιών)  μετά από φόρους  2013 2012 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) (5.732,00) 1.995,00 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους (5.732,00) 1.995,00 
 

7. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεμένα 
μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24, µε διακριτή  παράθεση  των  συνολικών αμοιβών διευθυντικών στελεχών και µελών της 
διοίκησης, των συναλλαγών τους, καθώς και των απαιτήσεων και υποχρεώσεών τους, έχουν ως εξής: 

 2013 
α) Πωλήσεις – Έσοδα 146.800,00 
β) Αγορές – Έξοδα 549.098,77 
γ) Απαιτήσεις 25.695,00 
δ) Υποχρεώσεις 49.305,53 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 0,00 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 0,00 
   

8. Η εφαρμογή του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε ως συνέπεια την αναταξινόμηση των οικονομικών 
μεγεθών της συγκρίσιμης χρήσης 2012. Ειδικότερα, τα Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά το 
ποσό των 1.995,00 ευρώ, καθώς επίσης ισόποσα και τα Ίδια κεφάλαια της Εταιρίας. Κανένα άλλο κονδύλι του 2012 δεν 
επηρεάστηκε, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και των Αποτελεσμάτων μετά από φόρους. Η επίδραση από την εφαρμογή 
του τροποποιημένου Δ.Λ.Π. 19 στα δημοσιευμένα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας παρατίθεται στη Σημείωση 22 των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

9. Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρία, για τα οποία να επιβάλλεται 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε αναφορά είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των δημοσιευμένων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

10. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με 
τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι έμμεσα θυγατρική της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», η οποία μέσω 
της θυγατρικής της (κατά 50,01%) εταιρίας «DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED» συμμετέχει με ποσοστό 99% στο εταιρικό κεφάλαιο 
της πρώτης.   


