ΕΛΕΤΡΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
με διακριτικό τίτλο '' ΕΛΕΤΡΟ ΑΕ ''
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 6358601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
( ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως και α΄ εγκατάστασης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
2.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα -τεχν.εγκατ/σεις και λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα καί λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

2.424,81

2.424,81

0,00

2.424,81

2.424,81

0,00

14.899,58

14.899,30

0,28

14.899,58

14.899,30

0,28

52.905,95
238.839,84
137.936,76
444.582,13

41.781,12
144.131,33
137.554,85
338.366,60

11.124,83
94.708,51
381,91
106.215,53

77.905,95
213.339,84
135.993,69
442.139,06

55.409,02
136.435,93
134.555,20
341.299,45

22.496,93
76.903,91
1.438,49
100.839,61

ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

ΙΙ.Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
μείον: Προβλέψεις

1.850.572,65
392,13

3α.Επιταγές εισπρακτέες
- στο χαρτοφυλάκιο
- στις τράπεζες για εγγύηση
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
11. Χρεώστες διάφοροι

501.379,92
2.558.068,03

IV.Δ ι α θ έ σ ι μ α
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

28.545,27

24.142,75

134.760,80

124.982,36

1.166.505,30
0,00
1.166.505,30

1.374.744,22
1.662,42
1.376.406,64
1.466.071,44
20.182,00

1.850.180,52

647.452,46
2.153.843,34

3.059.447,95
0,00
126.386,09
5.036.014,56

1.445.889,44

2.801.295,80
72.000,00
52.849,73
4.372.034,97

201.039,00
507.912,54
708.951,54

2.660,42
1.068.276,11
1.070.936,53

6.911.471,40

6.819.378,14

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )

0,00

6.703,00

7.046.232,20

6.951.063,50

0,00

55.234,00

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/12/2013

Mειον:
1.Έκτακτα καί ανόργανα έξοδα
2. ΄Εκτακτες ζημιές
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τσαπάτος Χριστόφορος
Α.Δ.T. ΑΚ 647555/12

Ποσά προηγουμένης χρήσεως 31/12/2012

7.398.314,62
4.471.858,11
2.926.456,51
0,00
2.926.456,51
538.922,81
1.616.768,44

6.427.544,53
3.719.165,36
2.708.379,17
4.138,74
2.712.517,91
508.317,33
1.569.447,30

2.155.691,25
770.765,26

8.739,21
282.302,84

282.302,84

12.972,90
-273.563,63
497.201,63

319.838,48

513,89
400,00
0,00
913,89
73.463,73
0,00

73.463,73

300.000,00

300.000,00

ΙV.Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό

109.420,06

109.420,06

V.Aποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ
1.Προλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων ( ΓΙΙ )

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Εσοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

1.032.313,39

882.214,83

1.441.733,45

1.291.634,89

12.032,87

12.032,87

1.497.176,57
175.296,19

2.031.487,73
234.818,31

2.942.997,30
136.622,53
214.473,96
44.479,24
150.000,00
69.429,14
5.230.474,93

3.068.215,30
130.231,40
88.850,83
38.110,16
0,00
55.682,01
5.647.395,74

5.230.474,93

5.647.395,74

361.990,95

0,00

7.046.232,20

6.951.063,50

0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+)Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

2.077.764,63 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
634.753,28
2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο
λειτουργικό κόστος φόροι
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
-306.865,58
327.887,70

55.234,00

Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31/12/2012

424.651,79

278.526,95

882.214,83
1.306.866,62

681.030,07
959.557,02

124.053,23

66.752,19

500,00
1.182.313,39

0,00
892.804,83

0,00
150.000,00
1.032.313,39
1.182.313,39

10.590,00
0,00
882.214,83
892.804,83

10.314,17
0,00
4.110,00
14.424,17

-72.549,84
424.651,79

27.135,80
27.135,80

319.838,48

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως
31/12/2012

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
( 30.000 μετοχές των € 10,00 )
1.Καταβλημένο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τ α
1.Eμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
πλέον : 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. ΄Εκτακτα κέρδη
3. ΄Εσοδα προηγ/νων χρήσεων

Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως
31/12/2013

Ποσά προηγουμένης χρήσεως 31/12/2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία

2.184,92
61.600,00

63.784,92

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
-49.360,75 2.Πρώτο μέρισμα
278.526,95 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

54.249,29
0,00

54.249,29

424.651,79

0,00
278.526,95

Περιστέρι, 30 Απριλίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Στέκα Αγγελική
Α.Δ.Τ. Φ 086635/01

Μανωλέσου Καλλιόπη
Α.Δ.T AΖ 524166/07

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πρός τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
'' ΕΛΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ '' με διακριτικό τίτλο '' ΕΛΕΤΡΟ ΑΕ''

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΛΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΤΡΟ ΑΕ», 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 έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 450.000,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών
αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών
έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 220.000,00. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 220.000,00 και τα
αποτελέσματα της τρέχουσας και των προηγουμένων χρήσεων αυξημένα κατά 20.000,00 και 200.000,00 αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 90.000,00, με συνέπεια οι προβλέψεις να
εμφανίζονται μειωμένες κατά 90.000,00 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 90.000,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 13.000,00 ευρώ. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009, 2010, 2012 και 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων
και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση
σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Επιπλέον η εταιρία δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις χρήσεις 2012 και 2013, που προβλέπεται από τις διατάξεις του
άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και ως εκ τούτου υπόκειται στις προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό κυρώσεις.
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 «ΕΛΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΤΡΟ ΑΕ» 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, 21 Μαΐου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ Π. ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12881
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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