B & B PACKAGING ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 — 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56025/03/Β/04/4

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014

Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειοµ.

Ποσά προηγ.

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
1. Εξοδα ιδρύσεως & Α’ εγκ/σεως
7.817,37
7.817,35
0,02
7.817,37
7.817,35
0,02
3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου
361.960,21
68.465,66
293.494,55
342.328,26
34.232,83
308.095,43
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
178.134,61 -----------------------------------174.246,51 -----------------------------------3.888,10 -----------------------------------178.134,61 -----------------------------------172.950,51 -----------------------------------5.184,10
-----------------------------------547.912,19
250.529,52
297.382,67
528.280,24
215.000,69
313.279,55
========================================================================
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα—οικόπεδα
1.454.034,80
0,00 1.454.034,80 1.454.034,80
0,00 1.454.034,80
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
114.696,07
51.611,17
63.084,90
114.696,07
47.261,32
67.434,75
4. Μηχ/τα — Τεχνικές εγκ/σεις
& λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
1.132.671,68
268.857,79
863.813,89 1.099.477,00
158.233,45
941.243,55
5. Μεταφορικά µέσα
108.019,28
75.936,39
32.082,89
78.042,58
70.661,90
7.380,68
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός
216.721,08
171.759,26
44.961,82
212.862,17
159.232,91
53.629,26
7. Ακιν/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές -----------------------------------48.826,37 -----------------------------------0,00 -----------------------------------48.826,37 -----------------------------------48.826,37 -----------------------------------0,00 -----------------------------------48.826,37
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
3.074.969,28
568.164,61 2.506.804,67 3.007.938,99
435.389,58 2.572.549,41
========================================================================
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
36.330,00
43.320,00
============
============
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.543.134,67
2.615.869,41
============
============
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
1.075.816,20
1.218.843,97
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή—
Υποπροϊόντα & υπολείµµατα
202.101,84
210.336,15
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες—Αναλώσιµα υλικά—
Ανταλλακτικά & είδη συσκευασίας
283.715,58
214.988,42
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
97.131,92
127.423,57
----------------------------------------------------------------------1.658.765,54
1.771.592,11
============
============
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2.352.144,39
2.505.719,83
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
1.300,00
0,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
369.613,42
427.356,50
11. Χρεώστες διάφοροι
88.941,34
64.628,22
12. Λογ/σµοί διαχ. προκ/λών & πιστώσεων
0,00
3.277,11
----------------------------------------------------------------------2.811.999,15
3.000.981,66
============
============
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
33.128,10
38.188,90
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
193.536,56
320.571,31
----------------------------------------------------------------------226.664,66
358.760,21
============
============
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
4.697.429,35
5.131.333,98
============
============
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
8.362,64
13.609,07
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
6.548,47
4.035,97
----------------------------------------------------------------------14.911,11
17.645,04
============
============
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
7.552.857,80
8.078.127,98

Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
χρήσεως 2014 χρήσεως 2013
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(20.000 µετοχές Χ 5,00 €)
1. Καταβληµένο
100.000,00
100.000,00
============ ============
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
50.000,00
50.000,00
============ ============
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
678.944,24
585.038,22
============ ============
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑV)
828.944,24
735.038,22
============ ============
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζ/ση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
35.432,12
35.432,12
============ ============
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
794.000,00
880.400,00
============ ============
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
3.670.977,19 3.874.755,02
2α. Επιταγές πληρωτέες
1.088.730,78 1.533.575,05
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρ. υποχρ.
384.571,54
432.968,21
4. Προκαταβολές πελατών
47.771,96
48.375,81
5. Υποχρεώσεις από φόρους—τέλη
102.011,48
58.636,38
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
30.669,17
32.854,15
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόµενη χρήση
112.393,93
103.554,15
11. Πιστωτές διάφοροι
457.355,39 -----------------------------------342.538,87
-----------------------------------5.894.481,44 6.427.257,64
============ ============
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
6.688.481,44 7.307.657,64

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ — 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

============

============

Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2014
Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
7.994.911,66
6.740.080,87
Μείον: Κόστος πωλήσεων
6.296.329,09
5.509.473,34
----------------------------------------------------------------------Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
1.698.582,57
1.230.607,53
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
516,21
0,00
----------------------------------------------------------------------Σύνολο
1.699.098,78
1.230.607,53
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
460.818,74
350.418,92
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
1.058.954,44 -----------------------------------1.519.773,18
817.644,17 -----------------------------------1.168.063,09
----------------------------------------------------------------------Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
179.325,60
62.544,44
ΠΛΕΟΝ (ή µείον):
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
78,44
74,19
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
50.125,51 -----------------------------------50.047,07
76.383,01 -----------------------------------—76.308,82
----------------------------------------------------------------------Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
129.278,53
—13.764,38
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
22.863,50
17.087,92
2. Εκτακτα κέρδη
799,67
23.663,17
0,00
17.087,92
----------------------------------------------------------------------Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα -----------------------------------7.572,09 -----------------------------------7.572,09 -----------------------------------16.091,08 -----------------------------------14.825,45 -----------------------------------14.825,45 -----------------------------------2.262,47
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες)
145.369,61
—11.501,91
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
169.103,53
168.507,28
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ/νες στο λειτ. κόστος
169.103,53 -----------------------------------0,00
168.507,28 -----------------------------------0,00
----------------------------------------------------------------------ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη/Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
145.369,61
—11.501,91
============

============ ============

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)

7.552.857,80

8.078.127,98

============ ============
Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2014

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013

Καθαρά αποτ/τα (κέρδη/ζηµίες) χρήσεως
145.369,61
—11.501,91
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
585.038,22 -----------------------------------612.515,46
-----------------------------------Σύνολο
730.407,83
601.013,55
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
49.863,59
15.975,33
2. Λοιποί φόροι
1.600,00 -----------------------------------0,00
-----------------------------------Κέρδη προς διάθεση
678.944,24
585.038,22
============ ============
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
678.944,24
585.038,22
============ ============

============

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 30/04/2015
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΚ 779176

ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
Α.∆.Τ. ΑΑ 067375

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΑ 024486

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «B & B PACKAGING Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας "B & B PACKAGING A.E." που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα
διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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 δικλείδες 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. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 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: 1) Για απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού 393 χιλιάδες ευρώ που περιλαµβάνονται στον λογαριασµό "Πελάτες" (∆.ΙΙ.1 ενεργητικού) και ποσού 41 χιλιάδες ευρώ που
περιλαµβάνονται στον λογαριασµό "Χρεώστες διάφοροι" (∆.ΙΙ.11 ενεργητικού) κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η εταιρεία
δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για να καλύψει τη ζηµιά που ενδεχοµένως θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση τους. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε την απαιτούµενη, κατά τη γνώµη µας, πρόβλεψη ύψους ευρώ 434
χιλιάδες περίπου, τα ίδια κεφάλαια θα εµφανίζονταν ισόποσα µειωµένα και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως µειωµένα κατά 89 χιλιάδες ευρώ. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού "Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου" ποσό 293 χιλιάδες ευρώ, αφορά σε
χρηµατοοικονοµικά έξοδα τα οποία έπρεπε να βαρύνουν τα αποτελέσµατα των προηγούµενων χρήσεων, µε συνέπεια η αξία του λογαριασµού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό
αυτό. 3) ∆εν κατέστη δυνατόν να επαληθευθούν, µε επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες, απαιτήσεις από πελάτες συνολικού ποσού 207 χιλιάδες ευρώ και υποχρεώσεις σε
προµηθευτές συνολικού ποσού 742 χιλιάδες ευρώ και συνεπώς διατηρούµε επιφύλαξη για την αξία αυτών των απαιτήσεων και υποχρεώσεων. 4) 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.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις που µνηµονεύονται στην παράγραφο "Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη", οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2014, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37
του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2015
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
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