
ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ - ∆ΙΑΝΟΜEΣ Α.Ε

5ο χλµ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης - Κατερίνης (Καλοχώρι Θεσσαλονίκης)

(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ROTA LOGISTICS ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ – ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣIΑ - ∆ΙΑΝΟΜEΣ Α.Ε.. Συνιστούµε 
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση έλεγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία : Νοµαρχία Θεσσαλονίκης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

∆ιεύθυνση διαδυκτίου : www.yalco.gr ποσά εκφρασµένα σε €
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : ∆ηµήτριος Σ. Κωνσταντίνου / Πρόεδρος & ∆/νων Σύµβουλος 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Σωκράτης ∆. Κωνσταντίνου / Αντιπρόεδρος Λειτουργικές δραστηριότητες

Αντωνία Λ. Λεκατσά  / Μέλος Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (35.623,08) (52.983,57)
Θεόδωρος Μ. Φυτιλής  / Μέλος Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Γεώργιος Π. Παππάς  / Μέλος Αποσβέσεις 8.310,47 8.673,82

Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Προβλέψεις -- --
Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (4.231,30) (3.831,31)
καταστάσεων 26 Απρικίου 2017 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.938,48 11.407,93
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ζήσης ∆. Κοµπολίτης Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης 
Ελεγκτική εταιρεία : Deloitte Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη -Θέµα έµφασης Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 55.852,41 48.097,27
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (1.957,02) (2.952,39)

ποσά εκφρασµένα σε € Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (3.938,48) 11.407,93

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2016 31/12/2015 Καταβεβληµένοι φόροι ---

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 32.733,09 41.043,57 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 22.351,48 (2.996,18)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0,22 0,22 Επενδυτικές δραστηριότητες

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 759,50 759,50 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 400,00 0,00
Απαιτήσεις από πελάτες 349.734,66 409.432,03 Τόκοι εισπραχθέντες --- ---
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.879,61 12.538,90 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 400,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 400.107,08 463.774,22 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια -- --
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εξοφλήσεις δανείων (22.255,73) (755,68)
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.091.500,00 1.091.500,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) (22.255,73) (755,68)

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (906.361,48) (871.760,91) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 185.138,52 219.739,09 χρήσης (α)+(β)+(γ) 495,75 (3.751,86)
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 172.744,40 25.535,34 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 734,09 4.485,95
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 28.186,67 202.505,28 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 1.229,84 734,09

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 14.037,49 15.994,51
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 214.968,56 244.035,13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 400.107,08 463.774,22 ποσά εκφρασµένα σε €

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κύκλος εργασιών -- --
1. Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζει Μικτά κέρδη/ (ζηµίες) -- --
η µητρική εταιρεία ΣΩΚΡΑΤΗΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε. «YALCO», µε έδρα στην Ελλάδα. Η συµµετοχή της στο Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών
µετοχικό κεφάλαιο είναι 99,97 % και ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και επενδυτικών αποτελεσµάτων (31.684,60) (41.575,64)
2. Το θέµα έµφασης συνίσταται στο ότι λόγω των συσσωρευµένων ζηµιών,το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων  Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων (35.623,08) (52.983,57)
είναι κατώτερο του 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχει λόγος εφαρµογής του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920 Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) (34.600,57) (52.807,97)
3. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2011 έως 2016 (σηµείωση 10 των ετήσιων οικ. καταστάσεων).                 --                 --
4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2015 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)                 --                 --
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ROTA logistics Α.Ε.

4. Έχουν τηρηθεί οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την προηγούµενη χρήση 31/12/2015 Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)                 --                 --
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού κατά την 31/12/2016 είναι 0 άτοµα και κατά την 31/12/2015 0 άτοµα. Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β) (34.600,57) (52.807,97)
6. Επί των παγίων στοιχείων δεν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη.
7. ∆εν υπάρχουν σηµαντικές επιδικίες ή υπό διαιτησία διαφορές και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων Κέρδη/(ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά (σε €) (0,0935) (0,1427)
που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. Προτεινόµενο µέρισµα ανά Μετοχή - (σε €) -- --
7α. Το ποσό των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί για κάθε µία από τις κάτωθι περιπτώσεις είναι : Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
    1. Προβλέψεις για υποθέσεις που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση (6): -- επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων (27.205,44) (36.733,13)
    2. Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : --
    3. Λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηµατισθεί : -- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

8. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και τα υπόλοιπα των ποσά εκφρασµένα σε €
απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου που έχουν 31/12/2016 31/12/2015
προκύψει από συναλλαγές της µε τα  συνδεδεµένα µέρη, όπως ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, είναι ως εξής: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  έναρξης χρήσεως

31/12/2016 31/12/2015 (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα) 219.739,09 272.547,06
α) Έσοδα -- -- Κέρδη / (ζηµίες) χρήσεως µετά από φόρους (34.600,57) (52.807,97)
β) Έξοδα -- -- Λοιπά συνολικά έσοδα --
γ) Απαιτήσεις 348.585,67 408.283,04 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (34.600,57) (52.807,97)
δ) Υποχρεώσεις -- -- Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως

ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µέλών της διοίκησης 10.380,00 9.960,00 (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα) 185.138,52 219.739,09
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης -- --

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Θ. ΦΥΤΙΛΗΣ

ΑΤ. ΑΗ 582847 ΑΤ. AK 031283 ΑΤ. 11-Αρ. Αδείας 52962 Α΄Τάξης

Θεσσαλονίκη 26 Απριλίου 2017


