ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 57η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 - ΑΡ. Μ.Α.Ε. 450/01ΔΤ/Β/86/75(99) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
Ποσά κλειομένης
Χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ. και δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτησίας

426.489,50

386.248,47

3.183,73

2.629,65

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-τεχν.εγκ/σεις&λοιπός μηχ.εξοπ.
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση και προ/λές

42.897,45
11.443,98
181.097,32
166.814,70
451.914,32
417.399,92
104.380,43
88.642,21
1.627,50
---781.917,02
684.300,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ Ι Ι)
785.100,75
686.930,46
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο συμμετοχών (Γ Ι Ι I)
Σύνολο παγίου ενεργητικού (Γ Ι +Γ Ι Ι + Γ Ι Ι Ι)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες- Αναλώσιμα υλικά- Αντ/κά & Είδη συσ/σίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα μεταβιβασμένα ποσού ευρω 417.243,90)
- Στις τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και Χρεώστες
Μείον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων

40.241,03

554,08

31.453,47
14.282,62
34.514,40
15.738,22
1.627,50
97.616,21
98.170,29

Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
424.689,50

3.183,73

42.897,45
181.097,32
481.378,66
100.965,71
---806.339,14
809.522,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών

Ποσά προηγουμ.
χρήσεως 2012

10.000.000,00

10.000.000,00

16.800.000,00

16.800.000,00

499.000,00
1.614,06
558.228,07
1.058.842,13

499.000,00
1.614,06
558.228,07
1.058.842,13

(1.090.896,72)
(7.108.566,92)
(8.199.463,64)

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

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

20.659.378,49

21.750.275,21

1.511.997,91
1.580.760,49
58.408,11
42.729,90
276.165,76
531.746,41
4.001.808,58

636.285,68
1.573.409,99
43.423,81
21.999,87
72.842,38
391.227,32
2.739.189,05

0,00
483,35
483,35

6.107,91
8.490,85
14.598,76

24.661.670,42

24.504.063,02

3,00
0,00
3,00

3,00
31.592,80
31.595,80

692,56

9.728,08
165.763,60
436.016,61
87.349,10
---698.857,39
701.348,56

33.169,37
15.333,72
45.362,05
13.616,61
---107.481,75
108.174,31

9.062.654,98
0,00
4.314.255,92
13.376.910,90

9.973.920,83
2.360,43
2.855.570,66
12.831.851,92
2.504.685,39
37.508,66

ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών -ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων

VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(Α Ι + Α Ι Ι + Α Ι V + A V + AVI)

2.467.176,73

79.539,40
68.637,89

350.583,94
562.791,34
145.999,60
105.410,23

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

2.491,17

3.100.762,00
2.400.000,00
274.900,00
664.580,83
6.440.242,83
6.548.417,14

60.066,04

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + Δ Ι Ι + Δ Ι Ι Ι +Δ Ι V)

44.850,53

3.100.762,00
2.400.000,00
250.550,00
664.580,83
6.415.892,83
6.514.063,12

2.436.827,39

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίιας

379.838,97

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (100.000 μετοχές των € 100,00)
1. Καταβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

148.177,29
395.422,33
812.618,51
147.198,20

106.191,11
106.191,11

39.771,12
600,00
3.702.049,66

---43.312,41
650,00
4.014.555,47

13.875,99
1.006.404,51
1.020.280,50
18.099.241,06

5.371,11
1.049.700,12
1.055.071,23
17.901.478,62

8.125,21
8.125,21

9.316,73
9.316,73

24.661.670,42

24.504.063,02

3,00
0,00
3,00

3,00
31.592,80
31.595,80

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/θέσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών

Γνωστοποιήσεις Εταιρείας:
1). Οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2007 - 2010 δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων αυτών να μην είναι οριστικές. 2). Για τις χρήσεις 2011 έως κα 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 του Ν. 2238/1994. Από τον έλεγχο αυτό, που ολοκληρώθηκε πριν την ημερομηνία δημοσίευσης των παρόντων οικονομικών καταστάσεων, δεν προέκυψαν πρόσθετες φορολογικές
υποχρεώσεις πέραν αυτών που εμφανίζονται στο λογαριασμό των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων "Γ.ΙΙ.5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη" και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον :
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
454.542,42
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
2.179.239,31
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
49.674,62
Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
109.526,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη - ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- Πλέον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
204,41
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεως
---204,41
- Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
10.802,97
2. Έκτακτες ζημιές
3.000,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
2.537,61
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
44.366,32
60.706,90
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη- ζημίες )
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσ/σεων παγίων στοιχείων
27.439,08
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
27.439,08
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ -ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

Ποσά προηγουμ.
χρήσεως 2012

9.169.715,07
7.528.479,19
1.641.235,88
24.003,08
1.665.238,96

8.873.625,21
7.345.520,31
1.528.104,90
30.421,16
1.558.526,06
589.630,36
2.373.708,02

2.633.781,73
(968.542,77)

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2013

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)

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

2.963.338,38
(1.404.812,32)

59.469,79
(59.851,46)
(1.028.394,23)

69.373,48

1.011,41
675,84

(60.502,49)
(1.088.896,72)
---(1.088.896,72)

2.108,96
1.687,47
614,40
42.830,13

Αιγάλεω 29 Απριλίου 2014

(9.903,69)
(1.414.716,01)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ
ΑΔΤ AB 623661

ΕΛΕΝΗ Θ. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΔΤ Ρ 567443/94

1.687,25

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
47.240,96
57.443,81
57.443,81

(45.553,71)
(1.460.269,72)
---(1.460.269,72)

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

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.
Ν.2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης
την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1. Ο λογαριασμός του πάγιου ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1. «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» αντιπροσωπεύει την αξία κτήσης συμμετοχών της εταιρείας σε τρείς ανώνυμες εταιρείες εσωτερικού, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και η μία από αυτές
ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Το σύνολο των συμμετοχών στις παραπάνω εταιρείες, αποτιμήθηκε στην αξία κτήσης τους. Εάν η αποτίμησή τους γινόταν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (άρθρο 43,παρ.6), τότε η αξία με την οποία θα
εμφανίζονταν στον ισολογισμό, θα ήταν μικρότερη κατά το ποσό των € 2.123.805 με συνέπεια, το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2013 να απεικονιζόταν ισόποσα μειωμένο, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης 2013 και τα «Αποτελέσματα εις νέο» της
προηγούμενης χρήσης να εμφανίζονταν μειωμένα κατά € 760.762 και € 1.363.043 αντίστοιχα, από τα ποσά που εμφανίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
2. Για το υπόλοιπο του λογαριασμού του πάγιου ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.4. «Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων» καθώς και για το υπόλοιπο του λογαριασμού του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.Ι.5. «Προκαταβολές για
αγορές αποθεμάτων», η Εταιρεία θα έπρεπε να έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 2.400.000 και € 2.943.000 αντίστοιχα, η οποία αν σχηματιζόταν θα είχε ως συνέπεια το ύψος των εν λόγω λογαριασμών να είναι κατώτερο κατά τα
ποσά αυτά, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και το «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» στις 31.12.2013 να εμφανίζονταν μειωμένα κατά € 5.343.000, από τα ποσά που απεικονίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
3. Στο λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.Ι.1. «Εμπορεύματα» περιλαμβάνονται βραδέως κινούμενα αποθέματα συνολικού ύψους € 350.000 περίπου, για τα οποία η Εταιρεία κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να είχε σχηματίσει ισόποση πρόβλεψη
απαξίωσης, η οποία αν σχηματιζόταν, θα είχε ως συνέπεια, το υπόλοιπο του λογαριασμού Δ.Ι.1. «Εμπορεύματα» και το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2013 να εμφανίζονταν ισόποσα μειωμένα, από τα ποσά που απεικονίζονται στις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις.
4. Για τα ακίνητα και καθυστερημένης είσπραξης υπόλοιπα των λογαριασμών του κυκλοφορούντος ενεργητικού Δ.ΙΙ.3. «Γραμμάτια σε καθυστέρηση», Δ.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση» και Δ.ΙΙ.10. «Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες» συνολικού ύψους
€601.993 στις 31.12.2013, η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει κάποια σχετική πρόβλεψη. Κατά τη γνώμη μας, για την κάλυψη των ζημιών που πιθανόν να υποστεί η Εταιρεία από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών, θα έπρεπε να είχε σχηματισθεί σχετική
πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού € 421.000 περίπου, η οποία αν σχηματιζόταν, θα είχε ως συνέπεια, τα υπόλοιπα των λογαριασμών των απαιτήσεων και το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2013 να εμφανίζονταν ισόποσα μειωμένα, από τα ποσά
που απεικονίζονται στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.
5. Η Εταιρεία έχει από το νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργαζομένους της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο της αποχώρησής τους από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Η σημερινή αξία της δεδουλευμένης αυτής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, υπολογίσθηκε σε € 390.295. Σε σχέση με την υποχρέωση αυτή δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις, η οποία αν σχηματιζόταν, θα είχε ως συνέπεια το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2013 να
απεικονιζόταν ισόποσα μειωμένο.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας
«ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Accountants &
business advisers
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