ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013 (57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2013 – 31/12/2013
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Κύριοι Μέτοχοι,
έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην κρίση σας τα υπό του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920,
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, προβλεπόμενα οικονομικά στοιχεία και
καταστάσεις που περιλαμβάνουν, τον ισολογισμό της 31/12/2013, την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης 2013, τον πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων χρήσης και τέλος το
προσάρτημα πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Ν. 2190/1920.
Από το σύνολο των οικονομικών αυτών καταστάσεων τις οποίες εμπρόθεσμα το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας σας απέδωσε, θα μπορέσετε όχι μόνο να αξιολογήσετε την εξέλιξη των
οικονομικών μεγεθών που συνθέτουν την περιουσία της εταιρείας, αλλά θα έχετε επίσης την
δυνατότητα να εκτιμήσετε το υπό του Διοικητικού Συμβουλίου και των στελεχών της εταιρείας
συντελεσθέν κατά την χρήση 2013 έργο.
1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρήσης.
Όπως προκύπτει από την ανάλυση του λογαριασμού "Αποτελέσματα χρήσης" που ακολουθεί
τον ισολογισμό, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης 2013 ανήλθαν στο ποσό των
ζημιών € -1.088.896,72, έναντι ποσού ζημιών € -1.460.269.72 την προηγούμενη χρήση,
μειωμένες κατά € 371.373,00 ή κατά ποσοστό 25,43%.
Ο κύκλος των εργασιών διαμορφώθηκε στο ποσό των € 9.169.715,07 και είναι αυξημένος σε
σχέση με τον αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης κατά ποσοστό 3,34% και σε απόλυτο ποσό
αυξημένος κατά € 296.089,86. Το κόστος πωληθέντων διαμορφώθηκε στο ποσό των €
7.528.479,19 αυξημένο σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης κατά € 182.958,88 και σε
ποσοστό κατά 2,49%.
Συνέπεια της αύξησης του κύκλου εργασιών αλλά και της μικρότερης αύξησης του κόστους
πωληθέντων, τα «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης» αυξήθηκαν κατά ποσό €
113.130,98 ή κατά ποσοστό 7,40% και ανήλθαν στο ποσό των € 1.641.235,88 στη χρήση 2013
έναντι € 1.528.104,90 στη χρήση 2012, με αποτέλεσμα την αύξηση του μικτού περιθωρίου
κέρδους, 17,90% στη χρήση 2013 έναντι ποσοστού 17,22% στη χρήση 2012.
Ως αποτέλεσμα του αυξημένου μικτού αποτελέσματος, τα «ολικά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης» (λειτουργικά αποτελέσματα) της χρήσης 2013 διαμορφώθηκαν σε ζημιές
ύψους € -1.028.394,23 στη χρήση 2013 από ζημιές ύψους € -1.414.716,01 στη χρήση 2012.
Τα έξοδα των λειτουργιών διοίκησης και διάθεσης μειώθηκαν ελαφρώς κατά € 329.556,65 ή
κατά ποσοστό €-11,12% και διαμορφώθηκαν σε € 2.633.781,73 στη χρήση του 2013 από €
2.963.338,38 στη χρήση 2012.
Περαιτέρω, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2013 ζημιώθηκαν από τα «έκτακτα
αποτελέσματα» ποσού € -60.502,49, τα οποία ήταν κατώτερα κατά € 14.948,78 σε σχέση με το
αντίστοιχο ποσό της χρήσης 2012, το οποίο ανερχόταν σε € -45.553,71.
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται μια συνοπτική παρουσίαση της κατάστασης
αποτελεσμάτων της χρήσης 2013 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά της χρήσης 2012.
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Σύγκριση λογαριασμών Αποτελεσμάτων χρήσεως 2013 και 2012
Λογαριασμοί
α. Πωλήσεις
β. Κόστος Πωληθέντων
γ. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
δ. Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης
ε. Χρηματ/κά αποτελέσματα
στ. Έκτακτα αποτελέσματα
ζ. Καθαρά Κέρδη

Υπόλοιπο
2013
9.169.715,07
-7.528.479,19
24.003,08
-2.633.781,73
-59.851,46
-60.502,49
-1.088.896,72

Υπόλοιπο
2012
8.873.625,21
-7.345.520,31
30.421,16
-2.963.338,38
-9.903,69
-45.553,71
-1.460.269,72

Μεταβολή
%
3,34%
2,49%
-21,10%
-11,12%
504,33%
32,82%
-25,43%

2. Οικονομική θέση της Εταιρείας.
Τα αριθμητικά δεδομένα του ισολογισμού σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της προηγουμένης
χρήσεως έχουν ως εξής:
Χρήση 2013
24.661.670,42
4.002.291,93
20.659.378,49

Χρήση 2012
24.504.063,02
2.753.787,81
21.750.275,21

Μεταβολή %
0,64%
45,34%
-5,02%

426.489,50
386.248,47

424.689,50
379.838,97

0,42%
1,69%

40.241,03

44.850,53

-10,28%

7.200.993,58
686.930,46
6.514.063,12

7.249.765,70
701.348,56
6.548.417,14

-0,67%
-2,06%
-0,52%

Αποθέματα
Απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

13.376.910,90
3.702.049,66
1.020.280,50
18.099.241,06

12.831.851,92
4.014.555,47
1.055.071,23
17.901.478,62

4,25%
-7,78%
-3,30%
1,10%

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

8.125,21
24.661.670,42

9.316,73
24.504.063,02

-12,79%
0,64%

4.001.808,58

2.739.189,05

46,09%

Μετοχικό κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Τακτικό αποθεματικό
Αποθεματικά κεφάλαια
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

10.000.000,00
16.800.000,00
499.000,00
559.842,13
-8.199.463,64
1.000.000,00
20.659.378,49

10.000.000,00
16.800.000,00
499.000,00
559.842,13
-7.108.566,92
1.000.000,00
21.750.275,21

15,35%
-5,02%

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού
Σύνολο Παθητικού

483,35
24.661.670,42

14.598,76
24.504.063,02

-96,69%
0,64%

Ενεργητικό
Μείον: Υποχρεώσεις Παθητικού
Καθαρή Περιουσία
Ανάλυση
Ενεργητικού
Έξοδα εγκαταστάσεως (αξία κτήσης)
Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστο υπόλοιπο εξόδων
εγκατάστασης
Πάγιο Ενεργητικό (αξία κτήσης)
Μείον: σωρευμένες αποσβέσεις
Καθαρό Ενεργητικό

Ανάλυση Παθητικού
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Στον τομέα των επενδύσεων η Εταιρεία δεν προέβη σε επενδυτικές αγορές στη χρήση 2013.
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Παρακάτω, παρατίθενται οι ακόλουθοι αριθμοδείκτες για την καλύτερη κατανόηση της
οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης
1.

2.

3.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

18.099.241,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

24.661.670,42

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

5.

6.

24.661.670,42

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

20.659.378,49

20.659.378,49

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

24.661.670,42

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

24.661.670,42

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

20.659.378,49

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
8.

9.

11.

18.099.241,06

26,41%

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

18.099.241,06

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

-1.028.394,23

516,25%

-1.088.896,72

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

20.659.378,49

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

1.641.235,88

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.169.715,07

73,06%

6.548.417,14

26,72%

21.750.275,21

794,04%

2.739.189,05

83,77%

21.750.275,21

88,76%

24.504.063,02

16,23%

2.739.189,05

11,18%

24.504.063,02

317,15%

21.750.275,21

332,15%

6.548.417,14

452,28%

17.901.478,62

653,53%

2.739.189,05

77,93%

15.157.007,54

84,67%

17.901.478,62

-11,22%

9.169.715,07

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ
φόρων

17.901.478,62

24.504.063,02

4.001.808,58
14.105.074,34

31/12/2012

24.504.063,02

6.514.063,12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.

4.001.808,58

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

73,39%

4.001.808,58

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

7.

6.514.063,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
4.

31/12/2013

-1.414.716,01

-15,94%

8.873.625,21

-5,27%

-1.460.269,72

-6,71%

21.750.275,21

17,90%

1.528.104,90

17,22%

8.873.625,21

3. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας την 31/12/2013 ανέρχεται σε €10.000.000,00 και διαιρείται
σε 100.000 μετοχές των €100,00 έκαστη.
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4. Προσωπικό
Στις 31/12/2013 το προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν σε 54 άτομα (37 υπάλληλοι και 17
εργατοτεχνίτες). Ιδιαίτερα προβλήματα με το προσωπικό κατά την παρελθούσα χρήση δεν
υπήρξαν.
5. Λογιστικές αρχές
Για την κατάρτιση του ισολογισμού της παρούσης χρήσεως όπως και της συνοδεύουσας
Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, εφαρμόστηκαν οι βασικές λογιστικές αρχές, οι οποίες
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και οι οποίες μαζί με άλλες χρήσιμες πληροφορίες, αναφέρονται
στο προσάρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των οικονομικών καταστάσεων.
6. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας
Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο και την γενικότερη
δυσμενή οικονομική κατάσταση της οικονομίας, τα παραπάνω ποσοστά μεταβολών, είναι
ιδιαίτερα ικανοποιητικά, η δε δυναμική της Εταιρείας είναι μεγάλη και αποδεδειγμένη μέσα από
την μακρόχρονη πορεία της.
Το Δ.Σ. της Εταιρείας στηρίζει την πεποίθησή του για περαιτέρω καλύτερη πορεία στην αύξηση
των λιανικών πωλήσεων μέσω των πρατηρίων της εταιρείας, αφού γνωρίζει ότι υπάρχουν οι
προοπτικές για ανάκαμψη, η πολύχρονη δε εμπειρία και εργατικότητα του προσωπικού
καθοδηγούμενη από την ορθολογική και χρηστή Διοίκηση θα συμβάλει αποτελεσματικά σε
αυτό.
7. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για την εταιρεία, δεδομένης της παρούσας οικονομικής
κατάστασης, είναι:
Η Εταιρία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις
κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος
ταμειακών ροών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρία δεν εκτίθεται σε περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι έχει λίγες απαιτήσεις
και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα
Κίνδυνος τιμής
Η εταιρία δεν κατέχει χαρτοφυλάκιο μετοχών, οι μεταβολές στις τιμές των οποίων να
δημιουργούν αντίστοιχο κίνδυνο. Από την άλλη, εκτίθεται στο κίνδυνο μεταβολής της τιμής των
οικοδομικών υλικών.
Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων
Ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται από την πιθανότητα αύξησης των βραχυπροθέσμων και
μακροπροθέσμων επιτοκίων. Δεδομένου ότι το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων της εταιρίας
στην ελεγχόμενη χρήση είναι σχετικά μικρό και ότι δεν σχεδιάζει να προβεί σε σύναψη
βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων δανείων, ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων είναι
μικρός.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο εκτίθεται η Εταιρία απορρέει από την αθέτηση υποχρέωσης
εκ μέρους του πελάτη να αποπληρώσει εντός των συμβατικών προθεσμιών μέρος ή το σύνολο
της οφειλής του. Η εταιρία διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες και έχει αξιολογήσει πιστωτικά
τους πελάτες της στο εσωτερικό. Στη βάση αυτή ο πιστωτικός κίνδυνος εκτιμάται ότι είναι
μικρός.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα ώστε να είναι σε θέση να
καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού και συνεχούς
παρακολούθησης των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία της καθώς και
των μετρητών και των λογαριασμών όψεως που τηρεί.
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Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι περιορισμένος αφού η εταιρία φροντίζει να διατηρεί επαρκή
διαθέσιμα και πιστωτικά όρια.
8. Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης, όντας μια καθαρά
εμπορική επιχείρηση.
9. Υποκαταστήματα της εταιρείας
Η εταιρεία διατηρεί 4 υποκαταστήματα, 2 στην Αθήνα (Προόδου 1 & 2 στο Αιγάλεω) και από
ένα στην Θεσσαλονίκη (Ωραιοκάστρου 5) και στην Πάτρα ( Πανεπιστημίου 177).
10. Χρηματοοικονομικά μέσα
Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της, της οικονομικής κατάστασης και του
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης.
11. Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.
12. Ακίνητα της εταιρείας
Η εταιρεία δε διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα, δεν έχει πραγματοποιήσει δαπάνες κτιριακών
εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων, ενώ οι σωρευμένες αποσβέσεις των εν λόγω κτιριακών
εγκαταστάσεων, ανήλθαν στο ποσό των € 1.715,90.
13. Πρόταση διανομής αποτελέσματος
Στην κλειόμενη χρήση λόγω του αποτελέσματος δεν προτείνουμε κάποιο πίνακα διανομής
κερδών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων έχει ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειομένης
χρήσεως 2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιά) χρήσεως
+ Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Μείον :
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Ζημιές εις νέο / Κέρδη προς διάθεση

Ποσά
προηγουμ.
χρήσεως 2012

(1.088.896,72)
(7.108.566,92)
(8.197.463,64)

(1.460.269,72)
(5.648.297,20)
(7.108.566,92)

2.000,00
8.199.463,64

---(7.108.566,92)
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14. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της χρήσης
Από την λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης, δεν
συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που θα επέφερε διαφοροποίηση στα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, ή που θα είχε επίπτωση στην τρέχουσα
οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Με την βεβαιότητα τέλος ότι το Δ. Σ. κατέβαλλε κάθε δυνατή και νόμιμη προσπάθεια για την
επίτευξη των στόχων της χρήσης 2013 και έπειτα από τις παρασχεθείσες πληροφορίες και
επεξηγήσεις σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την χρήση 2013,
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε το σύνολο των υποβαλλόμενων στην γνώμη και κρίση σας
οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό της 31/12/2013, την κατάσταση
του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2013, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το
προσάρτημα των πληροφοριών και επεξηγήσεων του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920,
απαλλάξετε δε τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε
ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά το έτος 2013 και
παρακαλούμε να τεθεί ως έχει και υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων της εταιρείας. Τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνουν την έκθεση προς την
Γενική Συνέλευση.
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από
το άρθρο 43α παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο της είναι συνεπές με τις
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2013.
Αιγάλεω, 29 Απριλίου 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ
ΑΔΤ: ΑΒ 623661

ΕΛΕΝΗ Θ. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΔΤ: Ρ 567443/94

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΛΙΓΝΟΣ
Α.Μ Ο.Ε.Ε: 0018020 Α΄ΤΑΞΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 6 σελίδες είναι αυτή που
αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα στις 3 Ιουνίου 2014.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Accountants &
business advisers

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132
Ιωάννης Θ. Μακρής
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.:28 131
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