VOESTALPINE BOHLER WELDING ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13220/04/Β/86/112(2010)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015)
ΕΝΕΡ Γ ΗΤ Ι ΚΟ

Π ΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/03/2015
Αξία κτήσεως

Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/03/2014

Αναπόσβεστη
αξία

Αποσβέσεις

Αξία κτήσεως

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 31/03/2015

Αναπόσβεστη
αξία

Αποσβέσεις

Α.

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)

276.375,80

276.375,80

0,00

276.375,80

276.375,80

0,00

26.493,14

14.001,11

12.492,03

26.493,14

13.191,11

13.302,03

2.029,91
30.916,79
195.081,89
254.521,73

2.029,89
30.916,70
189.666,78
236.614,48

0,02
0,09
5.415,11
17.907,25

2.029,91
30.916,79
193.021,16
252.461,00

2.029,89
30.916,70
187.881,29
234.018,99

0,02
0,09
5.139,87
18.442,01

Ι.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(649.391 μετοχές των 1€)
1. Καταβλημένο

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Έκτακτα αποθεματικά

V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

9.913,72

8.441,41

27.820,97

26.883,42

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV)
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

Β.
Δ.
Ι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα

184.651,83

601.593,74
-41.535,49
146.012,22
126.027,78
-126.027,78
30.149,40
0,00
233.617,13
-233.617,13
66.516,31
-32.360,19

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

164.020,40

Γ.
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α Επιταγέs εισπρακτέες (μεταχρον.)
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Μείον: Προβλέψεις
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων μερών
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι
Μείον: Προβλέψεις

586.565,23
-58.634,81
91.822,98
139.027,78
-126.027,78
30.118,40
1.104,00
215.489,21
-215.489,21
41.459,15
-24.316,83

770.375,99

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/03/2014

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδ. Μέρη
11. Πιστωτές διάφοροι
12. Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επομενη χρηση
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

649.391,00

649.391,00

1.650.000,00

1.650.000,00

1.442,71
1.144,17
2.586,88

1.442,71
1.144,17
2.586,88

-87.496,11
-2.967.377,36
-3.054.873,47
-752.895,59

-22.127,74
-2.945.249,62
-2.967.377,36
-665.399,48

38.670,00
10.000,00
48.670,00

36.167,16
25.000,00
61.167,16

364.857,01
0,00
29.227,50
4.632,13
1.400.110,44
2.449,92
0,00
1.801.277,00

268.193,46
0,00
30.440,47
5.540,63
1.401.172,89
1.049,11
0,00
1.706.396,56

12.023,33

9.022,89

1.109.074,74

1.111.187,13

71.217,53
11.150,00
82.367,53

70.737,02

681.118,12

Δ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

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

429,23
125.796,72

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε.

126.225,95

239.165,19

1.081.253,77

1.084.303,71

0,00
0,00

0,00
0,00

1.109.074,74

1.111.187,13

71.217,53
11.150,00
82.367,53

70.737,02
11.150,00
81.887,02

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

1.090,56
238.074,63

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Πληροφορίες για ποσά φορολογικής αναμόρφωσης
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών

1.Πληροφορίες για ποσά φορολογικής αναμόρφωσης
2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων εμπράγματων ασφαλειών

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
2015 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31/3/2015
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγ. χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψειs προηγ.χρήσεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 31/3/2014

Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 31/03/2015

Ι.

Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.274,63
2. Έκτακτες ζημιές
0,00
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύνους
9.071,96
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

1.669.567,04
-1.296.559,00

1.492.718,83
-1.135.702,53

373.008,04

357.016,30

10.287,65
383.295,69

16.992,69
374.008,99

166.885,69
284.156,71

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. Χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών εις νέο

Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 31/03/2014

-87.496,11

-22.127,74

-2.967.377,36

-2.945.249,62

0,00
-3.054.873,47

0,00
-2.967.377,36

152.084,72
451.042,40
-67.746,71

260.698,05

237,29
41.324,76

11.150,00
81.887,02

412.782,77
-38.773,78

324,19
-41.087,47

22.779,87

-108.834,18

-22.455,68
-61.229,46

0,00

2.196,69

0,00
0,00
33.684,66

0,00
0,00
56.513,43

33.684,66

58.710,12
12.623,83
6.984,57
0,00

12.346,59

21.338,07
-87.496,11

2.595,49
2.595,49

0,00

19.608,40

39.101,72
-22.127,74

2.924,95
0,00
-87.496,11

2.924,95

0,00
-22.127,74

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Roland Haselsteiner
ΑΡ.ΔΙΑΒ. P6722597/24-08-2012

Schlattl Wolfgang
ΑΡ.ΔΙΑΒ.p5976821/14-11-11

Στυλιανός Οικονόμου
Α.Δ.Τ. ΑΒ 248831 – ΑΡ. ΑΔ. 0072171 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Voestalpine B ö hler Welding Hellas S . A . – Welding Consumable
Έκθεση επί των ΟικονομικώνΚαταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικ ές καταστ άσεις της Εταιρείας Voestalpine B ö hler Welding Hellas S . A . – Welding Consumable , οι οποίες αποτελο ύνται από τον ισολογισμ ό της 31ης Μαρτίου 201 5 , την κατάσταση αποτελεσμ άτων και τον πίνακα διάθεση ς
αποτελεσμ άτων της χρήσεως που έληξε την ημερομην ία αυτή, καθώς και το σχετικό προσ άρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικ έςΚαταστ άσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικ ών καταστ άσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγρ άφονται από το Ελληνικ ό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ
του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκε ίνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορ ίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικ ών καταστ άσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθο ς.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικ ών καταστ άσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργ ήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθν ή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφων όμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδι άζουμε και διενεργο ύμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικ ές καταστάσεις είναι απαλλαγμ ένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβ άνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποι ήσεις στις οικονομικ ές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενε ς διαδικασ ίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτ ή περιλαμβανομ ένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικ ών καταστ άσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθο ς. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετ άζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσ ίαση των οικονομικ ών καταστάσεων της εταιρε ίας, με σκοπό το σχεδιασμ ό ελεγκτικ ών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστ άσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικ ότητας των εσωτερικών δικλίδων της
εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβ άνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλ ότητας των λογιστικ ών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποι ήθηκαν και του εύλογου των εκτιμ ήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολ όγηση της συνολικής παρουσίασης των
οικονομικ ών καταστ άσεων. Πιστε ύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρ ώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι, οι φορολογικ ές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 201 4 . Ως εκ τούτου τα φορολογικ ά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστε ί οριστικ ά.
Η εταιρία έχει προβεί σε εκτίμηση των πρ όσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστο ύν σε μελλοντικ ό φορολογικ ό έλεγχο και έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση συνολικο ύ ποσού €10.000. Απ ό τον
έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της επιπλέον πρόβλεψης που τυχ όν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονε ύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικ ές καταστάσεις παρουσι άζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομικ ή θέση της Εταιρείας
Voestalpine B ö hler Welding Hellas S . A . – Welding Consumable κατά την 31η Μαρτίου 201 5, και τη χρηματοοικονομικ ή της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομην ία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικ ά Πρότυπα που προδιαγρ άφονται 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 στη σημείωση 13 του προσαρτ ήματος, όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστε ί αρνητικό, συνεπώς συντρέχουν οι προ ϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 47 και
48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί συνέχισης της δραστηριότητάς της. Παράλληλα, το σύνολο της αξίας των βραχυπρ όθεσμων υποχρε ώσεων της Εταιρίας υπερβαίνει τη συνολικ ή αξία των κυκλοφορο ύντων στοιχε ίων του ενεργητικο ύ της κατά ποσό € 720 χιλ,
με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρ ώσει μέρος των συμβατικών της υποχρε ώσεων. Όπως αναλυτικ ότερα αναφέρεται στην ίδια σημείωση του προσαρτήματος, η Διο ίκηση έχει προβε ί στον σχεδιασμ ό κατάλληλων
δράσεων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικ ής θέσης, της ταμειακής ρευστ ότητας και της απρόσκοπτης λειτουργ ίας της Εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων Οικονομικ ών Καταστάσεων που συντάχθηκαν με
βάση την αρχή της συν έχισης της επιχειρηματικ ής δραστηρι ότητας της Εταιρείας. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και ΚανονιστικώνΘεμάτων
Επαληθε ύσαμε τη συμφων ία και την αντιστοίχηση του περιεχομ ένου της Έκθεσης του Διοικητικο ύ Συμβουλ ίου με τις ανωτέρω οικονομικ ές καταστ άσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 201 5
H Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια
Δήμητρα Παγώνη
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 30821
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