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Ηµεροµηνία έγκρισης από το  ιοικητικό Συµβούλιο των Οικονονοµικών Καταστάσεων: 29 Μαίου 2012

31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 36.319                         52.242                          41.720                         59.473                               

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 11.765 12.234 7.893 8.167 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα µετά από φόρους (6.067)                          (5.901)                          (5.760)                          (5.236)                                

Επενδύσεις σε ακίνητα 82.795 87.095 81.638 85.938 Μη ενοποιούµενες κοινοπραξίες (418)                             778                              -                                  -                                        

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 7 5 7 Εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας -                                  -                                  -                                  -                                        

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.488 9.394 17.159 17.160 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.03.2012 και 31.03.2011 αντίστοιχα) 29.834                         47.119                          35.960                         54.237                               

Αποθέµατα 3.842 3.622 3.842 3.622

Απαιτήσεις από πελάτες 6.434 5.945 8.014 8.223

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 67.123 68.547 61.883 61.724

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση - - -                               -                             01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 181.452 186.844 180.434 184.840 Λειτουργικές  ραστηριότητες

Ζηµίες προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες) (6.067)                          (5.725)                          (5.425)                          (5.105)                                

Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Μετοχικό Κεφάλαιο (17.579.754 µετοχές των € 4,16) 73.132 73.132 73.132 73.132 Αποσβέσεις 484                              587                              402                              531                                    

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων                        (44.155)                      (37.693)                      (37.172)                     (31.412) Κέρδη από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων (87)                              -                                  (67)                              -                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 28.977 35.439 35.960 41.720 Αναλογία κερδών / (ζηµιών) από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 23                                169                              -                                  -                                        

�ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 857 880                                              -                                           - Ζηµια από αναγκαστική εκποίηση επενδυτικών ακινήτων 1.540                           -                                  1.540                           -                                        

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 29.834 36.319 35.960 41.720 Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα) / έξοδα 1.931                           2.505                           1.878                           2.423                                 

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 32.421 38.667 30.948 37.147 Προβλέψεις 701                              605                              700                              603                                    

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.350 1.620 3.047 2.741 Λειτουργικές  κέρδη προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (1.475)                         (1.859)                         (972)                            (1.547)                               

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 76.703 73.096 74.819 71.012 (Αύξηση)/Μείωση:

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 40.144 37.142 35.660 32.219 Αποθέµατα (220)                             (1.430)                          (220)                             (1.406)                                

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 151.618 150.524 144.474 143.120 Απαιτήσεις 860                              4.627                           155                              3.643                                 

ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 181.452 186.844 180.434 184.840 Υποχρεώσεις (πλην δανειακών) (572)                             (2.107)                          (570)                             (1.343)                                

Τόκοι πληρωθέντες (1.685)                          (1.809)                          (1.629)                          (1.736)                                

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού (196)                             (221)                             (184)                             (217)                                  

Φόροι πληρωθέντες -                                  -                                  -                                  -                                        

Σύνολο εκροών για λειτουργικές δραστηριότητες (α) (3.288)                         (2.799)                         (3.420)                         (2.606)                               

01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011 01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2011

Κύκλος εργασιών 2.111 2.974 1.730 2.265 Επενδυτικές  ραστηριότητες

Μικτά Κέρδη / (Ζηµιές) (3.281)                        (2.345)                       (3.075)                       (2.169)                     Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων (194)                             (92)                               (168)                             -                                        

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών  

αποτελεσµάτων
(3.849)                        (3.220)                       (3.547)                       (2.682)                     Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 55                                64                                40                               -                                        

Ζηµίες προ φόρων (5.780)                        (5.725)                       (5.425)                       (5.105)                     Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων -                                  1.124                           -                                  28                                     

Ζηµίες µετά από φόρους (Α) (6.067)                        (5.901)                      (5.760)                      (5.236)                    Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 3                                 10                                -                                  5                                       

Κατανέµονται σε: Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                                  -                                  -                                  -                                        

- Ιδιοκτήτες µητρικής (6.044)                        (5.888)                       (5.760)                       (5.236)                     Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -                                  -                                  -                                  (36)                                    

- �ικαιώµατα Μειοψηφίας (23)                             (13)                           -                               -                             Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (136)                            1.106                           (128)                            (3)                                     

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)                                  -                                -                                -                              - Χρηµατοδοτικές  ραστηριότητες

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης (329)                             (371)                             (249)                             (306)                                  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζηµίες)  µετά από φόρους (Α)+(Β) (6.067)                        (5.901)                      (5.760)                      (5.236)                    Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού 71                                (73)                               95                               21                                     

- Ιδιοκτήτες µητρικής                          (6.044)                        (5.888)                        (5.760)                      (5.236) Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού 3.607                           2.619                           3.807                           2.848                                 

- �ικαιώµατα Μειοψηφίας                              (23)                             (13)                                -                              - Σύνολο εισροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.349                          2.175                           3.653                          2.563                                

Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα (σε €) (0,3613)                       (0,3520)                     (0,3443)                     (0,1064)                   

Προτεινόµενο µέρισµα ανα µετοχή (σε ευρώ) -                                -                               -                               -                             Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµ.διαθ.και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) (75)                              482                              105                             (46)                                    

Κέρδη / (Ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Ταµειακά  ιαθέσιµα και ισοδύναµα Έναρξης Περιόδου 1.485                          2.613                           384                             1.107                                

αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων                          (3.365)                        (2.633)                        (3.145)                      (2.151) Ταµειακά  ιαθέσιµα και ισοδύναµα Λήξης Περιόδου 1.410                          3.095                           489                             1.061                                

1. Η έµφαση θέµατος που παρατίθεται στην έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή αφορά στην ανάγκη συνέχισης της αποτελεσµατικής διαχείρησης των χρηµατοοικονοµικών 12. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου και σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση δεν ενσωµατώθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι Κοινοπραξίες Βιοτερ ΑΕ - Εµπεδος ΑΕ 

     κινδύνων όπως περιγράφεται στη σηµείωση 3.1 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων. και Παντεχνική ΑΕ - Αβαξ ΑΕ - Βιοτέρ ΑΕ. λόγω ολοκλήρωσης του κατασκευαστικού τους έργου.   

2.  ∆εν σηµειώθηκε µεταβολή στις λογιστικές µεθόδους ή τις λογιστικές εκτιµήσεις.

3. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν, τα ποσοστά συµµετοχής (άµεσα και έµµεσα) µε τα οποία 13. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και

   ενοποιούνται, καθώς και η  µέθοδος ενσωµάτωσης που εφαρµόστηκε για την καθεµία αναλύονται στη σηµείωση 4 των οικονοµικών καταστάσεων.      του Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται στο �ΛΠ 24, έχουν ως εξής:

4. Οι εταιρείες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται (Ποσά σε  χιλ. ευρώ) Όµιλος Εταιρεία

    στη Σηµείωση 20.2 των οικονοµικών κατάστασεων. α) Έσοδα -                                  46

5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία β) Έξοδα -                                  -                                  

    της Εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σηµείωση 20.1 των οικονοµικών καταστάσεων. γ) Απαιτήσεις 4.379 7.093

6. Επί ακινήτων του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 47.100. δ) Υποχρεώσεις 500 1.267

7. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 76 και 93 άτοµα αντίστοιχα. Ο αριθµός απασχολούµενου ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 30 30

   προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ανέρχονταν σε 98 και 116 αντίστοιχα. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 58 58

8. Ο Όµιλος κατά την 31.03.2012 κατείχε 851.800 ίδιες µετοχές τις οποίες απέκτησε έναντι συνολικού τιµήµατος € 2.351. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 85 85

9. Κατά την τρέχουσα χρήση καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου το ποσό των 418 που αφορά την καθαρή θέση µη ενοποιούµενων κοινοπραξιών.

10. Τα σηµαντικότερα γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µεταγενέστερα της 31ης Μαρτίου 2012, παρατίθενται στη σηµείωση 22 των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 14.   Στις 5 Απριλίου 2012 το �ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι 

11. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31.03.2012 ανερχόταν στο ποσό των € 238 και € 150         οι ζηµίες της χρήσης 2011 υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης. 

      Οι σχηµατισµένες λοιπές προβλέψεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2012 ανέρχονται σε € 405 και € 1.801 αντίστοιχα. 15. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Οµίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό των € 194 και € 68  αντίστοιχα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΒΙΟΤΕΡ) Α.Ε. 
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 6048/06/Β/86/138

Ε ΡΑ : Ευτυχίδου 45, 116 34 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 έως 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

( ηµοσιευµένα βάσει της απόφασης 4/507/28.04.2009 του  ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ και του Οµίλου.

Ο ΠΡΟΕ�ΡΟΣ ΤΟΥ �.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΌΕ�ΡΟΣ, Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΟΣ �ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

& �ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΚΑΚΟΣ

Α.�.Τ. ΑΒ 224120   Α.�.Τ. ΑΚ 124773 Α�Τ ΑΖ 097316

Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. 0027585 Α' Τάξης

Αθήνα, 29 Μαίου 2012


