
Ποσά Κλειομ. Ποσά προηγ.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Β.  ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1 Έξοδα Ιδρύσεως & Α΄ εγκαταστάσεως 5.175,51 5.175,51 0,00 5.175,51 5.175,51 0,00 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο

4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 358.835,98 331.352,30 27.483,68 430.715,79 265.118,11 165.597,68 1 Καταβλημένο (120.000 μετοχές των 10,00 ευρώ) 1.200.000,00 1.200.000,00

364.011,49 270.814,30 27.483,68 435.891,30 270.814,30 165.597,68

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια   

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1 Τακτικό Αποθεματικό 34.776,22 22.893,08

ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

3 Κτίρια και τεχνικά έργα 31.772,76 11.136,57 20.636,19 11.322,76 4.694,54 6.628,22 V. Αποτελέσματα εις νέο

4 Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 417.286,97 399.493,41

και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 1.603.743,17 904.959,75 698.783,42 937.260,00 848.648,50 88.611,50

5 Μεταφορικά μέσα 1.109.087,96 408.646,96 700.441,00 1.468.152,52 528.458,48 939.694,04 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV) 1.652.063,19 1.622.386,49

6 Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 136.500,32 66.938,62 69.561,70 108.960,38 49.537,41 59.422,97  

7 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 555.900,11 0,00 555.900,11 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 3.437.004,32 1.391.681,90 2.045.322,42 2.525.695,66 1.431.338,93 1.094.356,73

ΙΙΙ. Συμμετοχές και Άλλες Μακροπρ. Απαιτήσεις Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.922,38 2.033,38 I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   

 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 2.050.244,80 1.096.390,11 8 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 374.047,00 145.410,25

Δ.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ι. Αποθέματα II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

1 Εμπορεύματα 1.000,00 3.524,93 1 Προμηθευτές 678.223,60 376.233,39

2 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 160.499,84 199.977,18 2 Γραμμάτια πληρωτέα 65.708,00 205.325,00

4 Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιμα-Ανταλ/κά & Είδη συσκ. 408.589,57 349.751,79 2α Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 926.340,31 393.799,93

5 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 332.088,77 64.337,89 3 Τράπεζες λογ. βραχ/σμων υποχρεώσεων 2.593.316,79 1.593.505,74

902.178,18 617.591,79 4 Προκαταβολές Πελατων 98.026,38 147.359,00

ΙΙ. Απαιτήσεις  5 Υποχρεώσεις  από φόρους-τέλη 253.671,62 149.095,82  

1 Πελάτες 883.331,78 1.081.632,43 6 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 16.055,92 11.467,39

Μείον: Προβλέψεις 53.769,43 829.562,35 225.128,84 856.503,59 7 Μακροπρ/σμες υποχρ.πληρωτ.στην επόμ.χρήση 20.870,36 34.002,99

2 Γραμμάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο 2.184,35 0,00 10 Μερίσματα πληρωτέα       84.000,00 0,00

 3α Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) 11 Πιστωτές διάφοροι 153.636,46 133.320,37

  στο χαρτοφυλάκιο 140.271,28 29.379,33 4.889.849,44 3.044.109,63

  στις τράπεζες σε εγγύηση 3.030.661,86 3.170.933,14 1.741.091,29 1.770.470,62 Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.263.896,44 3.189.519,88

 3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) 8.368,04 25.680,65

10 Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 3.373,40 82.926,12

11 Χρεώστες διάφοροι 76.683,90 118.010,20

4.091.105,18 2.853.591,18

III. Χρεώγραφα

1 Μετοχές 10.000,00 10.000,00

Μείον: Προβλέψεις 9.900,00 100,00 0,00 10.000,00

IV. Διαθέσιμα

1 Ταμείο 13.538,63 23.430,80

3 Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 43.175,28 34.649,56

56.713,91 58.080,36

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 5.050.097,27 3.539.263,33 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 199.952,12 14.547,76

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 44.973,92 0,00

1 Έξοδα επομένων χρήσεων 33.059,92 25.203,01 244.926,04 14.547,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 7.160.885,67 4.826.454,13 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 7.160.885,67 4.826.454,13

Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.

Ι Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως χρήσεως 2013 χρήσεως 2012

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10.812.789,26 15.519.162,00    Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 321.165,97 240.383,03

Μείον: Κόστος πωλήσεων 9.082.595,73 13.190.005,21 (+) : Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.730.193,53 2.329.156,79         προηγουμένων χρήσεων 399.493,41 235.745,82

Πλέον:    1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 65.945,23 86.009,01 Μείον:διανεμηθέντα μέσα στη χρήση 111.600,00 0,00

Σύνολο 1.796.138,76 2.415.165,80 Σύνολο 609.059,38 476.128,85

ΜΕΙΟΝ:   1. Έξοδα  διοικητικής  λειτουργίας 392.914,62 605.435,45 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος 95.889,27 67.020,12

               3. Έξοδα  λειτουργίας διαθέσεως 780.275,65 1.173.190,27 1.258.731,96 1.864.167,41 Κέρδη προς διάθεση 513.170,11 409.108,73

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 622.948,49 550.998,39 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:   

ΠΛΕΟΝ:     1.   Τακτικό Αποθεματικό 11.883,14 9.615,32

               4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 183,47 25,00     2.   Μερίσματα 84.000,00 0,00

Μείον:        8.   Υπόλοιπο κερδών εις νέο 417.286,97 399.493,41

               3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 300.986,22 -300.802,75 233.355,20 -233.330,20  513.170,11 409.108,73

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 322.145,74 317.668,19

II. ΜΕΙΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα

               1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1.298,18 12.030,38      Ο Πρόεδρος 

               2. Έκτακτα κέρδη 85.422,70 1.695,00 & Δ/νων Σύμβουλος

               3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 4.250,00 0,00

90.970,88 13.725,38

               Μείον:
               1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 15.217,99 5.793,89 Δημητριος Κεντιστός

               2. Έκτακτες ζημίες 15.634,60 1.083,33 ΑΔΤ Ξ363618/1986

               3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 6.704,39 6.502,56

               4. Προβλέψεις για Εκτάκτους κινδύνους 54.393,67 91.950,65 -979,77 77.630,76 91.010,54 -77.285,16

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 321.165,97 240.383,03

ΜΕΙΟΝ: 

                  Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 371.518,37 676.764,76

                  Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες 

                             στο λειτουργικό κόστος 371.518,37 0,00 676.764,76 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 321.165,97 240.383,03

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ

ΑΜ/ΣΟΕΛ 14391

Χρήστος Κεντιστός

Ο Υπευθυνος Λογιστής

Χαράλαμπος Κουτσοθανάσης

ΑΔΤ Σ 703922/Αρ.Αδείας O.E.E. 0000801 Α’ τάξης

(1 Δεκεμβρίου  2013- 31 Δεκεμβρίου 2013)

 Αυλώνα,  30  Απριλίου 2014

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ "

Ένα Μέλος

ΑΔΤ ΑΖ 131979/2008

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ (BAG & BAG) 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 4η εταιρική Χρήση (1/1/2013 - 31/12/2013) Α.Μ.Α.Ε. 67855/04/Β/09/42
Ποσά Κλειόμενη Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013      ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν
σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 9.900, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται
μειωμένες κατά 9.900 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 9.900 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 2.100 ευρώ 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2010 μέχρι 2012. 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 καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται. (Επιπλέον δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα επιβληθούν στην εταιρεία, επειδή δεν αποδέχτηκε το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2012, που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από € 10.000 έως € 100.000). Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για
Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, 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, με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών
Θεμάτων. Στο λογαριασμό «Χρεώστες διάφοροι» περιλαμβάνεται και ποσό, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ", 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) 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 12.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται
μειωμένες κατά 12.000 ευρώ, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 12.000 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 4.400 ευρώ. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από 2010 μέχρι 2013. 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 καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν
απαιτείται. Επιπλέον για τις χρήσεις 2012 και 2013 η εταιρεία δεν έχει αποδεχθεί το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και υπόκειται στις προβλεπόμενες
από το άρθρο αυτό κυρώσεις. Σημειώνεται ότι, όπως μας κοινοποιήθηκε εγγράφως, η εταιρεία δεν απεδέχθη το φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθόσον επιθυμεί ο φορολογικός έλεγχος να διενεργηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία
ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ " 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 αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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