ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης Ιουνίου 2015
23η Εταιρική χρήση (1η Ιουλίου 2014 - 30η Ιουνίου 2015)
Aρ.ΓΕΜΗ 013380417000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22489/11/Β/90/16)
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015

Β.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Γ.
ΙΙ.

Αξία κτήσεως

Αποσβέσεις

802.337,26

481.402,31

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύλολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

802.337,26

481.402,31

320.934,95

0,00
4.511.795,69

763.253,61
493.299,79

763.253,61
4.981.027,98

0,00
4.497.893,07

763.253,61
483.134,91

3.558.521,51
747.105,53
210.001,97
10.283.978,10

3.547.772,82
602.624,80
203.312,54
8.865.505,85

10.748,69
144.480,73
6.689,43
1.418.472,25

3.558.521,51
738.605,53
210.001,97
10.251.410,60

3.547.772,82
599.734,80
203.312,54
8.848.713,23

10.748,69
138.870,73
6.689,43
1.402.697,37

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροϊόντα και Υπολείμματα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά-Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας

337.500,00
24.944,97
362.444,97

0,00
24.944,97
24.944,97

1.780.917,22

1.427.642,34

660.134,44
69.192,81

5.Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
ΙΙ.

320.934,95

763.253,61
5.005.095,48

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Ι.

Αποσβέσεις

Αναπόσβεστη
αξία
Α.

III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δ.

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/7/2013-30/6/2014

Αναπόσβεστη
αξία
Αξία κτήσεως

7.193,18
1.141.003,87
1.148.197,05

38.935,24
1.446.277,33
1.485.212,57

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)

5.023.608,49

4.640.271,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)

7.125.460,66

6.388.849,24

ΙΙ.

442.872,17
5.557,63
8.245,72

426.259,56
5.557,63
8.245,72

1.586.500,56
2.043.176,08

1.586.500,56
2.026.563,47

315.639,71
1.197.250,60
1.512.890,31

-31.160,43
1.228.411,03
1.197.250,60

4.042.770,37

3.710.518,05

100.000,00

100.000,00

225.122,51
0,10
25,07
146,78
508.840,15
8.780,68
2.239.775,00
2.982.690,29

390.403,42
50.300,10
0,00
0,00
185.341,00
8.961,76
1.943.324,91
2.578.331,19

7.125.460,66

6.388.849,24

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λ/μός βραχυπρόθεσμων υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+B+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/7/2014-30/6/2015

ΙΙ.

17,36
5.731,62
5.748,98

Γ.

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Ι.

17,36
5.731,62
5.748,98

V. Υπόλοιπο εις νέο
Yπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

1.805.066,77
0,00
189.113,04
141.671,70
110.675,73
394.775,60
2.641.302,84

480.955,00

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων

30.780,39 Β.

1.770.621,50
0,20
189.113,04
141.671,70
141.027,67
639.179,43
2.881.613,54

480.955,00

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσ. -Επιχορ.επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίων στοιχ.

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+III+AΙV+ΑV+AVI)

395.171,00
513.756,54

Ποσά
προηγ.χρήσης
1/7/2013-30/6/2014

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
( 86.191 μετοχές των 5,58 ευρώ εκάστη)
1. Καταβλημένο

87.805,15

264.470,65
993.797,90

Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
8.Δεσμευμένοι λογ/σμοί καταθέσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
11α.Χρεώστες - Ελληνικό Δημόσιο

Ι.

Ποσά
κλειόμ.χρήσης
1/7/2014-30/6/2015

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1.΄Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά κέρδη εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα κέρδη
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

6.645.164,90
5.927.645,94
717.518,96
132.222,71
16.947,55

8.437.468,86
8.089.664,96
347.803,90
175.392,53
79.351,09

149.170,26
568.348,70

12.108,20
44.085,83

113.353,35

-31.977,63
536.371,07

68.449,68

-4.286,00
532.085,07

167.169,82
0,00
42.187,34

209.357,16

Καθαρά κέρδη χρήσεως
Πλέον:
Υπόλοιπο κερδών προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο
Μείον:
1.Φόρος εισοδήματος
2.Μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

Ποσά
προηγ.χρήσεως
1/7/2013-30/6/2014

532.085,07

21.458,10

1.197.250,60
1.729.335,66

1.228.411,03
1.249.869,13

-174.910,97
-24.921,78
1.529.502,92

-27.648,75
-24.969,78
1.197.250,60

16.612,61
1.512.890,31
1.529.502,92

0,00
1.197.250,60
1.197.250,60

-53.741,28
39.319,00
Η διάθεση των κερδών έχει ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο

8.147,94
183.348,32
191.496,26

16.792,62
16.792,62

254.743,62
93.060,28

14.708,40

109.067,35
0,00
109.067,35
113.353,35
0,00
0,00

Ποσά
κλειόμ.χρήσεως
1/7/2014-30/6/2015

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/7/2013-30/6/2014

-17.860,90
21.458,10

16.211,02
0,00
532.085,07

16.211,02

0,00
21.458,10

Ορχομενός, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

NIKOΛΟΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
Α. Δ. Τ. ΑΕ 494662

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ
Α. Δ. Τ. Η 155265

ΣΠΥΡIΔΩΝ Γ. ΜΠΙΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Λ 687554

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κκ Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Iουνίου 2015, 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)Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τoν κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούμενες χρήσεις, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκαταστάσεως ποσού 320 χιλ. ευρώ και επί των ενσώματων
ακινητοποιήσεων ποσού 340 χιλ. ευρώ , με συνέπεια οι λογαριασμοί αυτοί και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, όπως και τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων.
2)Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνονται επισφαλείς και σε καθυστέρηση απαιτήσεις, συνολικού ποσού 2.213 χιλ. ευρώ ("Πελάτες" 1.785 χιλ. ευρώ, "Επιταγές σε καθυστέρηση" 189 χιλ. ευρώ,
"Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων" 142 χιλ. ευρώ και "Χρεώστες Διάφοροι" 97 χιλ. ευρώ).Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματισθεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του
μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των απαιτήσεων αυτών , τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3)Στα πλαίσια της πλήρους και οριστικής διευθέτησης επιδικασθεισών αξιώσεων που είχε η εταιρεία με πελάτης της, συμφώνησε να καταβάλει το συνολικό ποσό των 491 χιλ. ευρώ. Από το ποσό αυτό η εταιρεία επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης με
122 χιλ. ευρώ. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 1290/1920 και το ΕΓΛΣ η εταιρεία δεν επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης με το υπόλοιπο ποσό των 369 χιλ. ευρώ , με συνέπεια οι υποχρεώσεις και τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται μειωμένα κατά 369 χιλ. ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης ισόποσα αυξημένα.
4)Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 1.7.2009-30.6.2010,1.7.2010-30.6.2011.Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία
δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογισθούν 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.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων 1 έως 3 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος 4 που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε» κατά την 30η Ιουνίου 2015, 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σύμφωνα με το νόμο.
Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
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.

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε
Ορκωτοί Ελεγκτές
A.M.ΣΟΕΛ 132
Κηφισίας 124,115 26 Αθήνα

Aθήνα, 9η Δεκεμβρίου 2015

Ευαγγελία Μιχ.Μπαζίνα
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ.ΣΟΕΛ 34861

