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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια - τεχνικές εγκαταστάσεις
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκατ/λές

Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2014
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
αξία
105.938,47
51.166,63
54.771,84

Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
αξία
94.738,47
39.449,79
55.288,68

1.304.435,90
19.092.883,59

1.304.435,90
6.774.479,72

1.304.435,90
19.070.083,59

7.465.094,20
202.333,28
289.857,39
2.400.000,00
18.436.200,49

32.668.375,52
1.036.730,31
1.353.346,89
2.400.000,00
57.832.972,21

36.267.844,69
1.193.395,85
1.488.838,34
2.400.000,00
61.747.398,37

12.318.403,87
28.802.750,49
991.062,57
1.198.980,95
43.311.197,88

ΙΙI. Συµµετοχές και άλλες µακροπρ/µες απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

11.643.318,60
27.518.524,53
965.755,23
1.133.275,32
41.260.873,68

1.304.435,90
7.426.764,99
5.149.850,99
70.975,08
220.071,57
2.400.000,00
16.572.098,53

5.903.278,60
70.703,61
5.973.982,21

5.903.278,60
63.303,61
5.966.582,21

24.410.182,70

22.538.680,74

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2014
χρήσεως 2013
Α.

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβληµένο ( 4.762.511 µετοχές των 3 €)

ενεργητικού

IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
Μείον Ζηµία από πώληση ή αποτίµηση
συµµετοχών και χρεογράφων
4. Εκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά αναπτυξιακών νόµων

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

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιµα υλικάΑνταλλακτικά και Είδη συσκευσίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2. Γραµµάτια Εισπρακτέα
3α. Επιταγές Εισπρακτέες
3β. Επιταγές Εισπρακτέες σφραγισµένες
10. Επισφαλείς- Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11. Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1.Μετοχές
2.Οµολογίες
Μείον: Προβλέψεις για υποτίµηση

303.888,37

358.963,20
124.738,80
303.888,37

IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)

2.224.609,47
234.450,84

2.975.309,42
223.439,88

6.333.018,77
522.795,61
9.314.874,69

6.192.359,46
496.742,23
9.887.850,99

6.782.851,86
30.171,60
8.809.042,81
945.911,39
823.163,79
280.132,55
16.700,84
17.687.974,84

12.844.551,87
35.391,60
2.478.061,61
916.494,89
834.446,81
357.604,66
15.717,74
17.482.269,18

179.813,63

65.629,85

358.963,20
124.738,80
65.629,85

418.072,15

905.431,79
2.332.014,93
3.237.446,72
30.420.109,88

55.547,38
2.649.952,14
2.705.499,52
30.493.691,84

20.896,03

13.800,93

VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
3. Αποθεµατικά διατιθέµενα για αύξηση
κεφαλαίου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AΙV+AV+AVI)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
8. Λοιπές µακροπρ/σµες υποχρεώσεις

II.
1.
2.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες (µετ/νες)
Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
10. Πιστωτές διάφοροι

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε)

54.905.960,45

53.101.462,19

14.287.533,00

ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπρ/γή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+∆)

14.287.533,00

0,00

187.201,84

5.132.536,82
5.132.536,82

5.089.724,27
5.276.926,11

392.093,45

392.093,45

0,00
50.088,31
8.748.595,23
9.190.776,99

65.629,85
50.088,31
8.748.595,23
9.125.147,14

864.853,41
3.663.305,04
4.528.158,45

1.115.608,40
2.547.696,64
3.663.305,04

187.201,84

0,00

24.269.890,20

25.026.301,21

18.453.834,96
28.000,00
18.481.834,96

15.568.115,43
28.000,00
15.596.115,43

3.712.932,58
2.720.744,38
3.822.730,51
546.812,04
70.143,70
142.126,92

2.134.237,52
0,00
3.029.033,88
3.824.973,52
491.890,22
47.622,04
148.832,92

914.000,00
85.302,34
12.014.792,47
30.496.627,43

2.776.032,56
26.422,89
12.479.045,55
28.075.160,98

139.442,82

0,00

54.905.960,45

53.101.462,19

Σηµειώσεις: 1) Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ευρώ 12.000.000,00 για εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων δανείων. 2) Στη χρήση 2012 έγινε αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2065/1992.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 )
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2014
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ/MEION: Έκτακτα Αποτελ/τα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2013

24.723.552,51
20.195.862,71
4.527.689,80
674.462,09
5.202.151,89
3.108.762,34
1.263.561,61

24.471.615,33
20.050.051,49
4.421.563,84
444.416,14
4.865.979,98
3.211.966,08
1.245.901,01

4.372.323,95
829.827,94

16.454,43
1.425.723,82

2.281,74
69.915,41
363,59
238.258,52

310.819,26

2.065.883,53
2.065.883,53

Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2014
864.853,41

Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013
1.115.608,40

3.663.305,04
4.528.158,45

2.547.696,64
3.663.305,04

4.457.867,09
408.112,89

67.709,34
1.409.269,39
-579.441,45

1.542.825,90

23.097,90
2.309,40
25.407,30

Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτ. κινδύν. υποτ. µετοχών
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωµατ/νες στο λειτουργ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων

Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες) χρήσεως
(+) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγ. Χρήσεων
Ζηµίες εις νέο

1.475.116,56
-1.067.003,67

23.738,46
0,00
23.738,46

-285.411,96
-864.853,41

0,00
-864.853,41

49.493,19
0,00
22.850,00
0,00

72.343,19

2.191.284,21
2.191.284,21

-48.604,73
-1.115.608,40

0,00
-1.115.608,40

Αχαρναί, 30 Απριλίου 2015
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΓΑ ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΚ 575955

ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. AH 523891

ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 296406
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0026658

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Aνώνυµης Eταιρείας «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2014, 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 κάτωθι: 1) Στο λογαριασμό Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις, ποσού ευρώ 5.903.278,60, απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανώνυμης εταιρίας μη
εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εταιρία αυτή, αφού ληφθούν υπόψη και οι παρατηρήσεις των Ελεγκτών, εμφανίζει αρνητική καθαρή θέση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και
το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη ολοσχερούς υποτίμησης της αξίας κτήσης αυτών των μετοχών, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσεως να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2) Στους λογαριασμούς απαιτήσεων περιλαμβάνονται και
απαιτήσεις σε καθυστέρηση, συνολικού ποσού ευρώ 2.093.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση των απαιτήσεων αυτών έπρεπε
να έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 39.000 και 2.054.000 αντίστοιχα. 3) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, σε προηγούμενες χρήσεις: α) δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων συνολικού ποσού ευρώ 553.000, με συνέπεια η αξία των παγίων, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα
αυξημένα και β) δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των εξόδων εγκατάστασης συνολικού ποσού ευρώ 7.000, με συνέπεια η αξία των εξόδων αυτών, τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα προηγούμενων χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4) 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 2014, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 178.000, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες, τα ίδια
κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως αυξημένα κατά ευρώ 8.000 και κατά ευρώ 170.000 αντίστοιχα. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσεως αυτής 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 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 του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και τις πιθανές επιπτώσεις του πέμπτου θέματος που αναφέρονται στην
παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «VETA ΕΜΠΟΡΙΑ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 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 αντιστοίχηση του
περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43 α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 30 Μαΐου 2015
O Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής
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