BOEHLER WELDING GROUP ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13220/04/Β/86/112(2010)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013
36η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 31/03/2013
Αξία κτήσεως

Β.

Γ.

ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως

Αποσβέσεις

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 31/03/2013

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 31/03/2012

Αναπόσβεστη
αξία

Αξία κτήσεως

Αναπόσβεστη
αξία

Αποσβέσεις

Α.
182.979,54

182.979,54

0,00

182.979,54

182.979,54

Ι.

0,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό Κεφάλαιο
(649.391 µετοχές των 1€)
1. Καταβληµένο

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)

88.442,44

75.263,41

13.179,03

88.442,44

72.941,41

15.501,03

2.029,91
30.916,79
192.035,49
313.424,63

2.029,89
30.916,70
185.733,34
293.943,34

0,02
0,09
6.302,15
19.481,29

2.029,91
30.916,79
190.531,96
311.921,10

2.029,89
30.916,70
182.954,67
288.842,67

0,02
0,09
7.577,29
23.078,43

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

-157.975,95
-2.787.273,67
-2.945.249,62
-643.271,74

-105.096,62
-2.682.177,05
-2.787.273,67
-485.295,79

32.797,56
75.275,31
108.072,87

38.807,84
155.027,91
193.835,75

85.210,50
16.988,79
4.904,59
1.401.050,00
2.601,91
1.510.755,79

172.268,01
25.753,95
5.012,98
1.411.799,39
3.693,89
1.618.528,22

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

10.000,00

10.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)

985.556,92

1.337.068,18

106.410,55
11.531,00
117.941,55

11.150,00
11.150,00

II. ∆ιαφορά 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

21.312,12

20.426,12

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

40.793,41

43.504,55

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑIV+AV)
Β.
∆.
Ι.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα

245.404,15

449.118,07
97.895,74
129.134,19
218.489,21
47.226,67
0,00

Μείον: Προβλέψεις
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων µερών

-451.321,56
30.054,27

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπέs προβλέψειs

239.116,76
Γ.

ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α Επιταγέs εισπρακτέες (µεταχρον.)
3β Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/µοί διαχ/σης προκαταβ.& πιστώσεων

558.235,75
325.213,11
145.733,49
184.552,41
83.981,07
0,00
-341.875,54
0,00

520.596,59

955.840,29

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδ. Μέρη
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)

∆.

IV. ∆ιαθέσιµα

Ε.

1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας

832,55
177.930,22
178.762,77

428,07
97.071,51
97.499,58

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)

944.763,51

1.292.456,63

0,00
0,00

1.107,00
1.107,00

985.556,92

1.337.068,18

106.410,55
11.531,00
117.941,55

0,00
11.150,00
11.150,00

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)

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
2013 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 31/3/2013
Ι.

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 31/03/2012

Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων

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
4. Έσοδα από προβλέψειs προηγ.χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
11.059,25
2. Έκτακτες ζηµιές
0,00
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
4. Προβλέψεις για έκτακτ.κινδύνους
56.080,57
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούµενης χρήσεως 31/3/2012

1.247.429,12
931.473,83
315.955,29
17.942,40
333.897,69

Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
159.447,70
259.035,78

1.852.066,98
1.381.014,49
471.052,49
322,50
471.374,99
170.199,45
290.080,93

418.483,48
-84.585,79

193,03
38.840,80

-38.647,77
-123.233,56

36.715,48

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

-157.975,95
-2.787.273,67
0,00
-2.945.249,62

Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 31/03/2012
-105.096,62
-2.682.177,05
0,00
-2.787.273,67

460.280,38
11.094,61

-36.553,61
-25.459,00

8.686,41
34.924,65
43.611,06

-34.742,39
-157.975,95

18.539,90
9.456,45
979,37
94.272,96

5.100,67
5.100,67

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 31/03/2013

161,87

0,00
32.397,43
32.397,43

67.139,82

0

123.248,68

-79.637,62
-105.096,62

6.076,65
0,00
-157.975,95

6.076,65

0,00
-105.096,62

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου

Renatis Cornelis Hendricus Elfering
ΑΡ.∆ΙΑΒ. NMKO4PKCO/11-02-2010

Andreas Baer
ΑΡ.∆ΙΑΒ.5078719999/18-12-10

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

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BOEHLER WELDING GROUP ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας BOEHLER WELDING GROUP ΕΛΛΑΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Μαρτίου 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 προέκυψε ότι, οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση συνολικού ποσού €10.000. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της επιπλέον πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας BOEHLER WELDING GROUP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά την 31η Μαρτίου 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.
Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα ότι το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό, συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920, περί συνέχισης της δραστηριότητάς της. Επιπλέον, το σύνολο της αξίας των
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων. Κατόπιν τούτου οι μέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Γενική Συνέλευση τη λήψη μέτρων για
την οικονομική υποστήριξη της Εταιρείας. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν έχουν ληφθεί από τους μετόχους της Εταιρείας, τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να αποκατασταθεί η απαιτούμενη από τον Κ.Ν.2190/1920 σχέση των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κεφάλαιο και αποκατάσταση της ρευστότητας της Εταιρείας.
Σχετικά με τα ανωτέρω γεγονός σημειώνεται ότι ο κύριος μέτοχος έχει δεσμευτεί να στηρίξει τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, παραδοχή η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων. 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.

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μάριος Λασανιάνος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 25101

