ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 58η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000240901000 - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ. και δικαιώμ. Βιομηχ. ιδιοκτησίας

Ποσά κλειομένης
Χρήσεως 2014
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία

Ποσά προηγούμενης
Χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία

429.027,50

393.194,67

35.832,83

426.489,50

386.248,47

40.241,03

3.183,73

2.761,65

422,08

3.183,73

2.629,65

554,08

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
181.097,32
462.194,32
104.605,43
1.627,50
792.422,02
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ Ι + Γ Ι Ι)
795.605,75
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακρ/σμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
4. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
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
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου (μείον τα προεξοφλημένα μεταβιβασμένα ποσού ευρω 316.309,35)
- Στις τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Μείον : Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και Χρεώστες
Μείον : Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκ/λών και πιστώσεων

13.041,20
167.847,34
425.344,29
90.108,23
---696.341,06
699.102,71

29.856,25
13.249,98
36.850,03
14.497,20
1.627,50
96.080,96
96.503,04

42.897,45
181.097,32
451.914,32
104.380,43
1.627,50
781.917,02
785.100,75

11.443,98
166.814,70
417.399,92
88.642,21
---684.300,81
686.930,46

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

3.100.762,00
2.400.000,00

3.100.762,00
2.400.000,00

240.550,00
664.580,83
6.405.892,83
6.502.395,87

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

7.629.035,89
4.601.952,73
12.230.988,62
2.419.143,57
(238.239,94)

80.345,94
---309.164,15
(100.207,04)

65.000,01
(65.000,01)

ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίιας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (Δ Ι + Δ Ι Ι + Δ Ι Ι Ι +Δ Ι V)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ + Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων

9.062.654,98
4.314.255,92
13.376.910,90
2.624.893,48
(82.655,86)

2.180.903,63

2.542.237,62

60.066,04
---350.583,94
0,00

80.345,94
208.957,11
359.791,61
118.638,87
14.390,77

60.066,04
350.583,94
562.791,34
145.999,60
----

105.410,23
(105.410,23)

---22.556,58
194,00
2.985.778,51

---39.771,12
600,00
3.702.049,66

11.384,08
870.909,20
882.293,28
16.099.060,41

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

10.403,79
10.403,79

8.125,21
8.125,21

22.647.692,90

24.661.670,42

3,00
3,00

3,00
3,00

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

ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ/θέσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση

11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2014

Ποσά προηγουμ.
χρήσεως 2013

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

(1.705.083,06)
(8.199.463,64)
(9.904.546,70)

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

1.000.000,00
1.000.000,00

1.000.000,00
1.000.000,00

18.954.295,43

20.659.378,49

116.567,13
116.567,13

-------

379.171,44
2.104.511,90
43.390,67
81.066,40
51.679,04

1.511.997,91
1.580.760,49
58.408,11
42.729,90
276.165,76

23.708,64

----

893.302,25
3.576.830,34
3.693.397,47

531.746,41
4.001.808,58
4.001.808,58

----

----

---0,00

483,35
483,35

22.647.692,90

24.661.670,42

3,00
3,00

3,00
3,00

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

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). Οι φορολογικές δηλώσεις των χρήσεων 2011 – 2013 υπήχθηκαν στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ενώ οι αντίστοιχες δηλώσεις της χρήσης 2014 ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013. Από τους ελέγχους αυτούς, που ολοκληρώθηκαν 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 της χρήσης 2014 θα χορηγηθεί εντός του Ιουλίου 2015.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις )
ΜΕΙΟΝ : Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον :
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον :
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
- Πλέον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεως
- Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτ/τα (κέρδη- ζημίες )
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσ/σεων παγίων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

536.516,30
1.830.931,54

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2014

Ποσά προηγουμ.
χρήσεως 2013

8.485.489,85
7.352.360,56
1.133.129,29
7.188,13
1.140.317,42

9.169.715,07
7.528.479,19
1.641.235,88
24.003,08
1.665.238,96
454.542,42
2.179.239,31

2.367.447,84
(1.227.130,42)

15.661,73
101.507,44

------5.186,59
1.076,00
160,00
385.684,34

Ποσά κλειομένης
χρήσεως 2014
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
Αιγάλεω 29 Απριλίου 2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ποσά προηγουμ.
χρήσεως 2013

(1.705.083,06)
(8.199.463,64)
(9.904.546,70)

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

---9.904.546,70

2.000,00
(8.199.463,64)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

49.674,62
(85.845,71)
(1.312.976,13)

109.526,08

----

204,41
----

392.106,93

10.802,97
3.000,00
2.537,61
44.366,32

19.118,45
19.118,45

2.633.781,73
(968.542,77)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

(392.106,93)
(1.705.083,06)
---(1.705.083,06)

(59.851,46)
(1.028.394,23)
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε. ΜΟΥΖΑΚΗ
ΑΔΤ AB 623661

ΕΛΕΝΗ Θ. ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ
ΑΔΤ Ρ 567443/94

204,41
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

60.706,90
27.439,08
27.439,08

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

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 2014, 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 € 2.212.343 με συνέπεια, το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2014 να απεικονιζόταν ισόποσα μειωμένο, ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 και τα «Αποτελέσματα εις νέο» της προηγούμενης χρήσης να
εμφανίζονταν μειωμένα κατά € 88.538 και € 2.123.805 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 € 4.601.953 αντίστοιχα, η
οποία αν σχηματιζόταν θα είχε ως συνέπεια το ύψος των εν λόγω λογαριασμών να είναι μηδενικό, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης 2014 και το «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» στις 31.12.2014 να εμφανίζονταν μειωμένα κατά € 1.658.953 και € 7.001.953, 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 € 320.000 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 και το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2014 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.1. «Πελάτες», Δ.ΙΙ.3. «Γραμμάτια σε καθυστέρηση», Δ.ΙΙ.3β. «Επιταγές σε καθυστέρηση» και Δ.ΙΙ.10. «Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες» συνολικού ύψους € 926.000
η Εταιρεία έχει σχηματίσει έως και την 31.12.2014 σχετική πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ύψους € 403.447. Κατά τη γνώμη μας, για την κάλυψη των ζημιών που θα υποστεί η Εταιρεία από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών, θα έπρεπε να είχε σχηματίσει επιπλέον
πρόβλεψη ποσού € 523.000, η οποία αν σχηματιζόταν, θα είχε ως συνέπεια τα υπόλοιπα των λογαριασμών των απαιτήσεων και το «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» στις 31.12.2014 να εμφανίζονταν ισόποσα μειωμένα, από τα ποσά που απεικονίζονται στις ανωτέρω οικονομικές
καταστάσεις. 5. Η Εταιρεία έχει από το νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτουμένους της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο της αφυπηρέτησης τους. Η σημερινή αξία της δεδουλευμένης αυτής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
υπολογίσθηκε σε € 312.117. 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 31.12.2014 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 2014 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, 26 Μαΐου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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