Β κ’ Β PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2016 12η Εταιρική Χρήση (1/1/2016 - 31/12/2016)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56025/03/Β/04/4 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122053807000 (Ποσά σε ευρώ)
31.12.2016

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2015

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο

100.000,00

100.000,00

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

50.000,00
0,00
833.879,01
883.879,01
983.879,01

50.000,00
0,00
869.064,31
919.064,31
1.019.064,31

35.432,12

35.432,12

621.200,00
96.744,43
717.944,43

707.600,00
108.080,76
815.680,76

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

561.017,73
111.167,97
4.169.697,13
0,00
112.826,55
36.243,96
511.128,17
5.502.081,51

614.981,60
111.448,58
4.071.041,46
54.789,37
82.088,28
30.505,16
649.801,41
5.614.655,86

Σύνολο υποχρεώσεων

6.220.025,94

6.430.336,62

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

7.239.337,07

7.484.833,05

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων

1.508.420,00
977.144,01
55.847,83
2.541.411,84

1.512.769,85
1.007.201,30
68.392,52
2.588.363,67

222.398,61

259.890,64

53.826,37

48.826,37

32.330,00
32.330,00
2.849.966,82

36.330,00
36.330,00
2.933.410,68

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Προιοντα
Α υλες και βοηθητικες
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

891.949,65
59.381,23
177.815,40
130.347,98
1.259.494,26

809.601,54
128.506,68
220.193,12
108.601,03
1.266.902,37

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμενα εσοδα περιοδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού

2.803.478,75
0,00
10.890,97
5.756,29
309.749,98
3.129.875,99
4.389.370,25
7.239.337,07

2.866.646,51
0,00
4.000,91
5.617,77
408.254,81
3.284.520,00
4.551.422,37
7.484.833,05

KATAΣTAΣH AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ THΣ 31ης ΔEKEMBPIOY 2016 (1/1-31/12/2016)

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

31.12.2016
8.824.387,50
(6.874.027,12)
1.950.360,38
1.942,86
1.952.303,24
(494.290,64)
(1.153.308,17)
(9.997,39)
0,00
37.031,71
331.738,75
18,93
(72.380,08)
259.377,60
(94.562,90)
164.814,70

31.12.2015
8.248.543,12
(6.389.013,60)
1.859.529,52
32.990,52
1.892.520,04
(466.727,19)
(1.063.146,06)
(11.072,94)
-225,00
14.662,58
366.011,43
12,84
(72.851,24)
293.173,03
(103.052,96)
190.120,07

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Κρατικες επιχορηγησεις

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Υπόλοιπο 01.01.2014 ως Ε.Γ.Λ.Σ. & 2190
Μετάβαση στα Ε.Λ.Π.
Υπόλοιπο 01.01.2015 ως Ε.Λ.Π.
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2015
Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2016

828.944,24
0,00
828.944,24
190.120,07
1.019.064,31
-35.185,30
983.879,01

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30 / 04 / 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ.
ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 779176

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 067375

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 024486

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «Β κ’ Β PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Β κ’ Β PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις
αποτελεσμάτων και μεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που
η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). 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 χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών 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:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, χρηματοοικονομικά έξοδα συνολικού ποσού ευρώ 221 χιλιάδες καταχωρήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις στο
λογαριασμό «Λοιπά άυλα» αντί να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων αυτών, με συνέπεια το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά το ίδιο ποσό. 2)
Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση της αξίας των αποθεμάτων ποσού ευρώ 120 χιλιάδες, με συνέπεια η αξία των
αποθεμάτων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα κατά ευρώ 120 χιλιάδες και τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 30 χιλιάδες. 3) Στις Εμπορικές απαιτήσεις από
πελάτες και στις Προκαταβολές για αποθέματα περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 564 χιλιάδες. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση επί των απαιτήσεων αυτών, κατά την εκτίμησή μας ποσού ευρώ 564 χιλιάδες. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των ανωτέρω απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 564 χιλιάδες σε όφελος των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. 4) Δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές
διαδικασίες, εμπορικές απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού 92 χιλιάδες ευρώ και υποχρεώσεις σε προμηθευτές συνολικού ποσού 887 χιλιάδες ευρώ και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία αυτών
των απαιτήσεων και υποχρεώσεων και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για
τη χρήση 2010 με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τη χρήση αυτή. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «Β κ’ Β PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «Β κ’ Β PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 - Αθήνα

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Παναγιώτης Βασ. Πάτσης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11921

