<<DIAKINISIS PORT ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.>>
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 31η Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του K.Ν.2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τα ΔΛΠ)
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.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διεύθυνση Εδρας Εταιρίας:
Αριθμός μητρώου:
Αρμόδιο Πρωτοδικείο:
Διαχειριστής Εταιρίας:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Δημητρίου Γούναρη 15, Πειραιάς
63333
Πειραιά
Ιωάννης Σοφιανόπουλος,
ειδικός πληρεξούσιος, αντίκλητος,
αντιπρόσωπος της διαχειρίστριας εταιρίας
DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Διανομή κερδών
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)

31.12.2012

31.12.2011

1.012.560,16
730.743,04
(700.000,00)

828.944,57
982.560,16
(798.944,57)

1.043.303,20

1.012.560,16

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία):
Νόμιμος ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:

27/3/2013
Μάριος Κ. Λασανιάνος (ΑΜ ΣΟΕΛ 25101)
GRANT THORNTON A.E.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

Με σύμφωνη γνώμη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

1.115.495,42

1.380.444,29

19.651,38
45.707,00

14.748,39
6.058,00

(15.511,14)
5.908,42

(7.357,08)
38.054,14

(745.124,69)

(733.377,29)

(29.699,77)

935.729,15

(395.441,86)
(3.625,42)

(353.671,82)
(36.042,14)

(2.640,66)

1.244.585,64

(30.933,56)

(37.566,14)

15.511,14

7.357,08

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)

(15.422,42)

(30.209,06)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Διανομή κερδών σε εταίρους

(700.000,00)

(798.944,57)

31.12.2012

31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

33.522,02
52.808,93
12.799,15
2.493.462,15
520.686,90

21.288,83
53.759,94
12.286,32
1.835.791,15
1.150.560,58

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.113.279,15

3.073.686,82

Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Εταιρικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

30.000,00
1.013.303,20

30.000,00
982.560,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)

1.043.303,20

1.012.560,16

Σύνολο εισροών / (εκροών) από

62.681,00

44.691,00

λειτουργικές δραστηριότητες (α)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.007.294,95

2.016.435,66

Σύνολο υποχρεώσεων (β)

2.069.975,95

2.061.126,66

Επενδυτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)

3.113.279,15

3.073.686,82

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Τόκοι εισπραχθέντες
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
01.01-31.12.2012
21.511.991,13
2.355.299,36

Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζημίες)

01.01-31.12.2011
13.902.817,09
2.529.681,91

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
& επενδυτικών αποτελεσμάτων

1.105.892,70

1.411.141,35

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

(700.000,00)

(798.944,57)

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
Μείον φόροι

1.115.495,42
(384.752,38)

1.380.444,29
(397.884,13)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

(718.063,08)

415.432,01

730.743,04

982.560,16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

1.051.835,51

636.403,50

0,00

0,00

333.772,43

1.051.835,51

730.743,04

982.560,16

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ( Α )
Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων

1.125.544,08

1.425.889,74

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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 2011, με εξαίρεση τα νέα
ή αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2012.
2. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της, ήτοι την 5η Αυγούστου 2010. Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2012 ύψους 63.750,00 ευρώ (31/12/2011: 25.030,00 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 31/12/2012 ανήλθε σε 95 άτομα (31/12/2011: 43 άτομα).
5. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2012 ανήλθε στο ποσό των 30.933,56
ευρώ (χρήση 2011: 37.566,14 ευρώ).

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

6. 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:
2012
α) Πωλήσεις – Έσοδα
171.910,63
β) Αγορές – Έξοδα
597.590,16
γ) Απαιτήσεις
175.713,72
δ) Υποχρεώσεις
0,00
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
7. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 (παρ. 47) και το Δ.Λ.Π. 10 (παρ. 22) η αλλαγή του φορολογικού συντελεστή που πραγματοποιήθηκε στις
αρχές του 2013 αποτελεί «μη διορθωτικό γεγονός» και κατά συνέπεια ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
υπολογίστηκαν με τον ισχύοντα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 φορολογικό συντελεστή. Σε περίπτωση εφαρμογής του νέου
φορολογικού συντελεστή στις προσωρινές διαφορές της 31ης Δεκεμβρίου 2012, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα
ανερχόταν σε 6.817,54 ευρώ, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης θα ήταν αυξημένα κατά 262,21 ευρώ.
8. 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.

Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2013
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ, ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. : Χ 538733/03
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