ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε.
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 116781607000
ΣΕΜΠΟ, Ν.ΙΚΟΝΙΟ/ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΙΙ, Ε2-ΣΤ-Ζ-Ζ'-Ζ''-Ι-ΙΑ-ΙΑ'-Ε2, 188 63 Πέραµα
Συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 ∆εκεµβρίου 2014
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)
Τα κατωτέρω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την Εταιρεία, να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που
προβλέπουν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Γνωµη χωρίς επιφύλαξη

Ηµεροµηνία έγκρισης των Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆.Σ.:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

31/12/2014
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (100.000 ονοµ.µετοχές των €10,00 εκάστη)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)

01/01/201431/12/2014

31/12/2013

4.672.956,12
91.003,86
27.661,86
31.829,95
163.067,13
65.206,25
691.053,13
5.742.778,30

4.827.148,10
96.471,90
27.127,00
16.330,24
139.052,16
42.069,18
713.633,48
5.861.832,06

1.000.000,00
118.043,19
1.118.043,19
3.160.208,25
71.181,56
1.393.345,30
4.624.735,11
5.742.778,30

1.000.000,00
(192.652,70)
807.347,30
2.941.997,36
40.175,42
2.072.311,98
5.054.484,76
5.861.832,06

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα
Κέρδη / (ζηµιές) πρό φόρων
Φόρος Εισοδήµατος
Αποτελέσµατα µετά από φόρους (α)
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) µετά από φόρους (α) + (β)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €

2.089.518,49
(995.239,91)
1.094.278,58
(2.849,17)
(429.705,39)
661.724,02
(233.017,68)
428.706,34
(116.547,14)
312.159,20
(1.463,31)

1.426.257,21
(685.559,92)
740.697,29
6.659,98
(425.716,66)
321.640,61
(270.519,38)
51.121,23
(49.615,20)
1.506,03
(2.853,90)

310.695,89

(1.347,87)

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε €

01/01/201431/12/2014
Λειτουργικές ∆ραστηριότητες
Καθαρά Αποτελέσµατα Χρήσης προ Φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Αποτέλεσµα πώλησης παγίων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβληµένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης

01/01/201331/12/2013

01/01/201331/12/2013

428.706,34

51.121,23

213.311,75
520,23
233.017,68
(15.499,71)
(47.686,90)
(166.491,22)

275.268,40
352,94
270.519,38
(10.069,49)
1.147.696,24
(782.378,59)

(214.806,79)
431.071,38

(240.950,55)
711.559,56

(53.651,73)
(53.651,73)

(47.772,06)
(47.772,06)

(400.000,00)
(400.000,00)
(22.580,35)
713.633,48
691.053,13

(500.000,00)
(500.000,00)
163.787,50
549.845,98
713.633,48

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
01/01/2014 και 01/01/2013 αντίστοιχα)
Καταβολή αρχικού µετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31/12/2014 και 31/12/2013 αντίστοιχα)

31/12/2014
807.347,30

31/12/2013
808.695,17

310.695,89
1.118.043,19

(1.347,87)
807.347,30

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στη σηµείωση 25 των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2014 ανέρχεται σε 7 άτοµα (31/12/2013: 8 άτοµα).
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία της χρήσεως 2014 ανέρχονται σε € 53.651,73 (χρήση 2013: € 47.772,06).
∆εν 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.
∆εν υφίστανται εµπράγµατα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενοποιούνται από τις µητρικές εταιρείες "Cosco Pacific Limited" και "ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε." µε ποσοστό συµµετοχής 50% έκαστη µε την µέθοδο της Καθαρής Θέσης, καθώς θεωρείται από Κοινού Ελεγχόµενη Οντότητα .
Οι καταστάσεις των ταµειακών ροών έχουν συνταχθεί µε την έµµεση µέθοδο .
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σωρευτικές προβλέψεις για πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού ποσό € 6.190,47 (χρήση 2013: € 4.206,93).
Για την κατάρτιση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της παρούσας χρήσης έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν κατά την σύνταξη των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2013, µε εξαίρεση τα νέα ή αναθεωρηµένα λογιστικά
πρότυπα και διερµηνείες τα οποία τέθηκαν σε ισχύ το 2014.
10. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών για την τρέχουσα χρήση καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης , που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε τα συνδεδεµένα , κατά την έννοια του ∆.Λ.Π 24 προς αυτή µέρη έχουν ως εξής :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Έσοδα
Έξοδα
Τόκοι δανείων αναληφθέντων από συνδεδεµένα µέρη
Απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών
Υποχρεώσεις από αγορές και λήψη υπηρεσιών
Υποχρεώσεις από δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεµένα µέρη

611.205,66
450.417,20
210.995,89
109.009,45
79.335,00
3.600.000,00
Πέραµα, 17 Φεβρουαρίου 2015
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