ΕΚΘΕΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
Του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών καταστάσεων της τέταρτης Εταιρικής
χρήσης από 01.01.06 έως 31.12.06
ΠΡΟΣ
ης

Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 27 Ιουνίου 2007

Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τιμή να θέσει υπό την κρίσιν σας την ετήσια
αυτού Έκθεση επί των πεπραγμένων και των Οικονομικών Καταστάσεων της τέταρτης
εταιρικής χρήσης, η οποία σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού λήγει την
31.12.2006
Τα έσοδα της ανήλθαν στο ποσό των € 429.509,58 και προέρχονται από εισφορές των
συμβεβλημένων υπόχρεων διαχειριστών που συμμετέχουν στο σύστημα και πωλήσεις
των υλικών που διαχειρίζεται έναντι 481.045,58 ευρώ προηγούμενης χρήσης.
Τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως υπήρξαν κερδοφόρα ήτοι €6.740,64 ευρώ
έναντι ζημιών €126.927,99 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα διοικητικά έξοδα ανήλθαν σε 74.868,54 ευρώ και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως σε
33.971,67 ευρώ έναντι 69.162,00 ευρώ και 39.411,42 ευρώ αντίστοιχα προηγούμενης
χρήσης.
Οι συμβάσεις υπόχρεων διαχειριστών από 84 που ήταν στη χρήση 2005 έφτασαν στις
31 Δεκεμβρίου 2006 στις 125.
Η εταιρία για τη χρήση 2006 συνέλλεξε και οδήγησε σε αξιοποίηση 3.901 τόνους
αποβλήτων συσκευασιών λιπαντικών.
Η εταιρεία απασχολεί 6 άτομα προσωπικό, δεν έχει ιδιόκτητα γραφεία ή ακίνητα ούτε
αποθέματα.
Η εταιρία διαθέτει δύο (2) υποκαταστήματα:
•

Το υποκατάστημα Ασπροπύργου στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην θέση
Μαύρη Ώρα.
ης
• Το υποκατάστημα Θεσ/νίκης στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο χώρο επί της οδού 26
Οκτωβρίου 90.
και έναν αποθηκευτικό χώρο στον Ασπρόπυργο ο οποίος στεγάζεται σε
ενοικιαζόμενο χώρο στην θέση Μαύρη Ώρα.
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Η εταιρία με την από 15-3-2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε την αλλαγή έδρας
στον Δήμο Ασπροπύργου στη Θέση Μαύρη Ώρα.
Για την κατάρτιση του Ισολογισμού και τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεως εφαρμόστηκαν οι λογιστικές αρχές και διατάξεις οι οποίες λεπτομερώς
αναφέρονται στο προσάρτημα.
Αθήνα 21 Μαρτίου 2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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