
<<ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές - Συσκευασίες>>

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 Έδρας Εταιρίας: Δημητρίου Γούναρη 15, Πειραιάς 31.12.2013 31.12.2012

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 44324907000 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Αρμόδια Νομαρχία: Περιφέρεια Αττικής - (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 17.100.257,00 19.131.393,34

Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Πειραιά Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (5.782.966,13) (2.031.136,34)

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Λεωνίδας Θεόκλητος, Πρόεδρος, Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης

Ευάγγελος Μπακούρος, Αντιπρόεδρος, (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 11.317.290,87 17.100.257,00

Αλέξανδρος Κατσιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος,

Μαρία - Εριέττα Δοξοπούλου, Μέλος, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Έλλη Δρακοπούλου,  Μέλος,

Άνθιμος Μισαηλίδης,Μέλος, ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Μαρία Κατσικά, Μέλος, Λειτουργικές δραστηριότητες

Θεόδωρος Δροσόπουλος, Μέλος, Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (4.849.801,12) (2.277.049,60)

Νικόλαος Σίμου, Μέλος. Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 3.301.033,49 2.828.456,13

(από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 26/3/2014 Προβλέψεις 482.241,00 226.940,63

Νόμιμος ελεγκτής λογιστής: Παύλος Στελλάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 24941) Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (132.535,84) (111.473,37)

Ελεγκτική εταιρία: GRANT THORNTON A.E. Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας (2.438,97) 169.939,79

Διευθύνσεις διαδικτύου : www.diakinisis.gr ,   www.elgeka.gr Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 2.206.526,99 2.541.833,85

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται

με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

31.12.2013 31.12.2012 Μείωση / (Αύξηση) αποθεμάτων (236.760,91) 34.823,66

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων (1.258.082,59) (277.476,54)

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 32.269.405,80 32.361.252,56 Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 5.026.599,51 2.242.682,07

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13.081.758,20 14.428.579,01 Μείον:

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 8.772.127,81 8.664.743,95 Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.155.562,24) (2.560.497,49)

Αποθέματα 401.439,03 164.678,12 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Απαιτήσεις από πελάτες 13.434.550,87 12.473.220,87 λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.381.219,32 2.818.179,13

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.268.767,07 1.440.340,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 69.228.048,78 69.532.814,88 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων (1.905.293,93) (830.717,25)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 25.020,33 50,00

Μετοχικό Κεφάλαιο 13.400.000,00 13.400.000,00 Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων 0,00 252.855,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (2.082.709,13) 3.700.257,00 Τόκοι εισπραχθέντες 20.346,65 13.665,91

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α) 11.317.290,87 17.100.257,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.326.039,19 4.736.394,60 επενδυτικές δραστηριότητες (β) (1.859.926,95) (564.146,34)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.052.012,60 26.819.029,13 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 11.574.095,35 10.394.658,35 Εξοφλήσεις δανείων (257.899,16) (1.761.973,23)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.958.610,77 10.482.475,80 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (624.335,24) (537.909,60)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 57.910.757,91 52.432.557,88 Σύνολο εισροών / (εκροών) από  

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 69.228.048,78 69.532.814,88 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (882.234,40) (2.299.882,83)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ  (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (360.942,03) (45.850,04)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 786.892,23 832.742,27

01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 425.950,20 786.892,23

Κύκλος εργασιών 53.071.517,01 50.581.791,02 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 1.460.593,24 3.597.732,18

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών

& επενδυτικών αποτελεσμάτων (2.635.091,03) 287.120,61

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (4.849.801,12) (2.277.049,60)

Μείον φόροι (973.169,45) 158.964,75

Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους ( Α ) (5.822.970,57) (2.118.084,85)

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Β) 40.004,44 86.948,51

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + (Β) (5.782.966,13) (2.031.136,34)

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε € 0,0000 0,0000

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών

αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 533.406,62 3.004.103,32

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΩΤΗΣ

Α.Δ.Τ. : Χ 080389 / 02 Α.Δ.Τ. : Χ 232184 / 01

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ

ΑΦΜ: 052709948 Δ.Ο.Υ.: ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

    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 «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. Αποθηκεύσεις - Μεταφορές  - Συσκευασίες». Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική 

επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, "www.diakinisis,gr", καθώς και της Μητρικής 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 

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 έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη, λόγω του μεγάλου ύψους των 
συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών της. Από τη χρήση 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1159/2011, για όλες τις εταιρίες που οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
τους ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές, εκδίδεται Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τους ίδιους 
νόμιμους ελεγκτές που ελέγχουν τις Οικονομικές Καταστάσεις. Τα εν λόγω γεγονότα περιγράφονται αναλυτικά στη Σημείωση 14 των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων. 

3. Επί των ακινήτων της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
4. 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. Το ποσό των σωρευτικών προβλέψεων στις 31/12/2013 για επισφαλείς & επίδικους πελάτες/χρεώστες και λοιπές 
εμπορικές απαιτήσεις ανέρχεται σε 201.007,01 ευρώ (31/12/2012: 201.007,01 ευρώ). Τέλος, 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”. 

5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2013 ανήλθε σε 733 άτομα (31/12/2012: 699 άτομα). 
6. Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση του 2013 ανήλθε στο ποσό των 1.905.293,93  ευρώ (2012: 

830.717,25 ευρώ).  
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 7.336.286,65 
β) Αγορές – Έξοδα 879.206,36 
γ) Απαιτήσεις 4.515.933,78 
δ) Υποχρεώσεις 162.329,53 
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών & μελών της διοίκησης 450.682,54 
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 7.170,06 
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη & μέλη της διοίκησης 5.283,42 
  8. 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 
Αποτίμηση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων μετά από φόρους 30.350,22 10.168,51 
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 9.654,22 76.780,00 

Λοιπά Συνολικά έσοδα/(ζημίες) μετά από φόρους 40.004,44 86.948,51 
 
9. 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 81.630,40 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 27 των Ετήσιων 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

10. Το θέμα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή αφορά στο γεγονός ότι το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας 
υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά το ποσό των 12.428 χιλ. ευρώ, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την 
ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρίας. Η Διοίκηση της Εταιρίας έχει προσκομίσει στοιχεία που 
τεκμηριώνουν ότι βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με πιστώτριες τράπεζες προκειμένου να μετατρέψει σε μακροπρόθεσμο τον βραχυπρόθεσμο 
δανεισμό και επιπλέον έχει σχεδιάσει τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων 
της, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν με δεδομένη την αρχή της συνέχισης 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρίας.  

11. 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. 

12. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας έχουν ενσωματωθεί στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» συμμετέχει με ποσοστό 99,99% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας. 

http://www.diakinisis.gr/
http://www.diakinisis.gr/
http://www.diakinisis.gr/

