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Σελίδα 2 από 32 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ  
  
  

 
ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  

• Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Περιόδου   3 

• Ενδιάµεσες Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης Περιόδου   4 

• Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων   5 

• Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών   6 

• Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή   7 

• Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων   

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τις Θυγατρικές της    10 

2. Βάση Παρουσίασης των Οικονοµικών Καταστάσεων    10 

3. Λοιπές πληροφορίες    11 

4. ∆οµή του Οµίλου   16 

5. Τµηµατική Ανάλυση των ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου   18 

6.  Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)   19 

7. Φόροι Εισοδήµατος   20 

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα Ενσώµατα Πάγια   20 

9. Συµµετοχές σε Θυγατρικές Εταιρίες   21 

10. Συµµετοχές σε Συγγενείς Εταιρίες   21 

11. Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση   22 

12. Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις   23 

13. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων   23 

14. Μετρητά και Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα   24 

15. Ίδιες Μετοχές   24 

16. ∆άνεια   24 

17. Προβλέψεις για Παροχές προς τους Εργαζοµένους   26 

18. Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις   27 

19. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα   27 

20. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις   29 

21. Χρηµατοοικονοµικά µέσα-Ιεράρχηση εύλογης αξίας   30 

21. Μεταγενέστερα Γεγονότα   31 

• Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012  32 
  
  
  
  
  
  

 



 

 

 

 

Σελίδα 3 από 32 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Σηµ.

01.01-

31.03.2012

01.01-

31.03.2011

01.01-

31.03.2012

01.01-

31.03.2011

Κύκλος εργασιών 5             2.111              2.974              1.730              2.265 

Κόστος πωλήσεων          (5.392)            (5.319)             (4.805)             (4.435)

Μικτό κέρδος/(ζηµία)         (3.281)           (2.345)            (3.075)            (2.169)

Έξοδα διάθεσης                 -                   (41)                     -                   (2)

Έξοδα διοικήσεως             (657)               (725)                (572)                (560)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης               112                   60                 101                   49 

Αποτέλεσµα από συγγενείς επιχειρήσεις               (23)               (169)                     -  - 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 6                   3                   10                     -                     5 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 6           (1.934)            (2.515)             (1.878)             (2.428)

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων         (5.780)           (5.725)            (5.425)            (5.105)

Φόρος εισοδήµατος 7              (287)               (176)                (335)                (132)

Zηµία µετά από φόρους  (Α)         (6.067)           (5.901)            (5.760)            (5.236)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από 

φόρους (Α)+(Β)
        (6.067)           (5.901)            (5.760)            (5.236)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα 

περιόδου αποδίδονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής          (6.044)            (5.888)             (5.760)             (5.236)

∆ικαιώµατα µειοψηφίας               (23)                 (13)                     -                     - 

        (6.067)           (5.901)            (5.760)            (5.236)

Zηµίες ανά µετοχή  (βασικές)        (0,3613)           (0,3520)           (0,3443)           (0,1064)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός )   16.727.954      16.727.954      16.727.954      49.223.331 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

Σελίδα 4 από 32 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Σηµ. 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8                 11.765            12.234                  7.893 8.167

Ασώµατα πάγια στοιχεία                         5                    7                         5                   7 

Επενδυτικά ακίνητα                 82.795            87.095                 81.638           85.938 

Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9                          -                  8.714            8.714 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 10                   6.615             6.567                  6.679            6.680 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                       85                  85                       41 41

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 11                   1.734             1.734                  1.725 1.725

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 7                   1.054             1.008                         -                   - 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων              104.053        108.730             106.695       111.271 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα                   3.842             3.622                  3.842 3.622

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12                 72.138            72.998                 69.404 69.559

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 13                         9                    9                         4                   4 

Χρηµατικά διαθέσιµα 14                   1.410             1.485                     489 384

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων                77.399          78.114               73.739         73.569 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              181.452        186.844             180.434       184.840 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο                 73.132            73.132                 73.132 73.132

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο                   1.318             1.318                  1.318            1.318 

Λοιπά αποθεµατικά                 11.801            11.801                 11.501 11.501

Ζηµιές εις νέον               (54.923)          (48.461)               (49.991)         (44.231)

Ίδιες µετοχές 15                 (2.351)            (2.351)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                28.977          35.439               35.960         41.720 

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας                      857                880                         -                   - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                29.834          36.319               35.960         41.720 

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 16                 15.107            15.036                 13.830           13.735 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 16                 17.314            23.631                 17.118 23.412

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 17                       50                  54                       34 38

Προβλέψεις                      405                405                  1.801            1.801 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις 7                   1.895             1.161                  1.212               902 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                34.771          40.286               33.995         39.888 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18                 34.899            35.563                 30.669 30.955

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 16                 76.703            73.096                 74.819 71.012

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 16                   5.007             1.362                  4.841 1.139

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 7                      238                217                     150 125

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων              116.847        110.238             110.479       103.231 

Σύνολο Υποχρεώσεων              151.618        150.524             144.474       143.120 

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              181.452        186.844             180.434       184.840 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 



 

 

 

 

Σελίδα 5 από 32 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 



 

 

 

 

Σελίδα 6 από 32 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ) 
 

01.01-

31.03.2012

01.01-

31.03.2011

01.01-

31.03.2012

01.01-

31.03.2011

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζηµίες πρό φόρων         (6.067)           (5.725)           (5.425)           (5.105)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις              484                587               402               531 

Ζηµια από αναγκαστική εκποίηση επενδυτικών ακινήτων           1.540                    -            1.540                   - 

Κέρδη από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων              (87)                    -               (67)                   - 

Αναλογία ζηµιών από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης
               23                169                   -                   - 

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα           1.931             2.505            1.878            2.423 

Προβλέψεις              701                605               700               603 

Λειτουργικά  κέρδη προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (1.475) (1.859) (972) (1.547)

(Αύξηση)/Μείωση:   

Αποθέµατα            (220)           (1.430)              (220)           (1.406)

Απαιτήσεις              860             4.627               155            3.643 

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                    -                   -                   - 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από (για) λειτουργικές δραστηριότητες (3.288) (2.799) (3.420) (2.606)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων            (194)                (92)              (168)                   - 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων                55                 64                 40                   - 

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων                  -             1.124                 28 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα                 3                 10                   -                   5 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων                    -                   -                (36)

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες (136) 1.106  (128) (3)

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

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού                71                (73)                 95                 21 

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού           3.607             2.619            3.807            2.848 

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 3.349  2.175  3.653  2.563  

Καθαρή µείωση χρηµατικών διαθεσίµων (75) 482  105  (46)

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 1.485  2.613  384  1.107  

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου 1.410 3.095 489 1.061

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

    

Σελίδα 7 από 32 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΝΝ∆∆ΙΙΑΑΜΜΕΕΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗΣΣ  

Προς τους Μετόχους της «Βιοµηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ Α.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

της Εταιρείας  «Βιοµηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ Α.Ε.»  (η «Εταιρεία» ) και των θυγατρικών της, (ο 

«Όµιλος»), της 31ης Μαρτίου 2012 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις 

συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της τρίµηνης περιόδου που έληξε 

αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση 

συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της τριµηνιαίας 

οικονοµικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση 

αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται 

στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη 

είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε 

στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει 

καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Έµφαση Θέµατος  

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στην σηµείωση 3.1 των 

εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η 

Εταιρεία αντιµετωπίζει αυξηµένο κίνδυνο ρευστότητας. Η συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του 

κινδύνου ρευστότητας και της απρόσκοπτης λειτουργίας της Εταιρείας τελεί υπό τις προϋποθέσεις της 

δυνατότητας µελλοντικής επίτευξης των δεσµευτικών οικονοµικών επιδόσεων και της διασφάλισης 

αναχρηµατοδοτικών πόρων.  

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ                                                              Αθήνα, 30 Μαϊου 2012 
             ΑΜ ΣΟΕΛ 111                                                               Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

                                                                                                    Κούτρας Ηλ. Γρηγόρης 
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                                                                                                   ΑΜ ΣΟΕΛ 13601 
  

TTHHIISS  IISS  AA  TTRRAANNSSLLAATTIIOONN  FFRROOMM  TTHHEE  OORRIIGGIINNAALL  VVEERRSSIIOONN  IINN  GGRREEEEKK  LLAANNGGUUAAGGEE  
 
 
 

RREEPPOORRTT  OONN  RREEVVIIEEWW  OOFF  IINNTTEERRIIMM  FFIINNAANNCCIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN    
 

TToo  tthhee  SShhaarreehhoollddeerrss  ooff    
««BBIIOOTTEERR  SSAA»»  

  

 

IInnttrroodduuccttiioonn  

We have reviewed the accompanying condensed separate and consolidated statement of financial position 

of the «Bioter SA». (the “Company”) as at March 31, 2012, and the related condensed separate and 

consolidated statements of comprehensive income, changes in equity and cash flows for the three-month 

period then ended, as well as the selected explanatory notes that comprise the interim financial 

information, which is an integral part of the three-month financial report of Law 3556/2007. Management 

is responsible for the preparation and presentation of this interim condensed financial information in 

accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union and 

applies to interim financial reporting (International Accounting Standard “IAS 34”). Our responsibility is to 

express a conclusion on this interim condensed financial information based on our review. 

 

 

SSccooppee  ooff  rreevviieeww  

We conducted our review in accordance with the International Standard on Review Engagements 2410, 

“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. A review 

of interim financial information consists of making inquiries, primarily of persons responsible for financial 

and accounting matters, and applying analytical and other review procedures. A review is substantially 

less in scope than an audit conducted in accordance with International Standards on Auditing and 

consequently does not enable us to obtain assurance that we would become aware of all significant 

matters that might be identified in an audit. Accordingly, we do not express an audit opinion. 

 

 

CCoonncclluussiioonn  

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the accompanying 

interim condensed financial information is not prepared, in all material respects, in accordance with IAS 

34. 
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EEmmpphhaassiiss  ooff  MMaatttteerr  

Without qualifying our opinion, we draw attention to Note 3.1 to the interim condensed financial 

information which indicates the increased liquidity risk that the Company faces The maintenance of the 

effective liquidity risk management and the Company’s smooth operation is subject to its capability to 

achieve the mandatory economic performance and ensure refundable income in the future. 

 

 

International Auditing Company S.A.                                     Athens, March 28, 2012 

Certified & Registered Auditors                                                         Certified Auditor Accountant 

81 Patission & Heyden street  

Athens, GR 104 34 

R.N 111 

 

                                                                                                             Grigorios Koutras 

                                                                                                                              Reg. No 13601 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ:  

 
Ο Όµιλος Εταιρειών ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε., η Μητρική Εταιρεία του οποίου κατέχει 

το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης, δραστηριοποιείται στην κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων στην Ελλάδα καθώς και στην αναδοχή συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

 

Η έδρα της Μητρικής Εταιρείας του Οµίλου ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» Α.Ε. (η Εταιρεία ή η 

Μητρική Εταιρεία) είναι ο ∆ήµος Αθηναίων στη διεύθυνση Ευτυχίδου 45 στο Παγκράτι, Τ.Κ. 11634, 

Αθήνα. 

 

Οι µετοχές της Μητρικής Εταιρείας διαπραγµατεύονται στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής 

Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και από 5 Απριλίου 2012 η διαπραγµάτευση των µετοχών 

γίνεται υπο επιτήρηση.  

 

Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 31 Μαρτίου 2012 ανέρχεται στα 93 άτοµα, ενώ της Εταιρείας 

στα 76 άτοµα. Ο αντίστοιχος αριθµός του προσωπικού στο τέλος της προηγούµενης χρήσης ηταν 116 

άτοµα για τον Όµιλο και 98 για την Εταιρεία.  

 

 

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:  

Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων: 

 

Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου 

καλύπτουν την τρίµηνη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Μαρτίου 2012 και έχουν συνταχτεί 

σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (∆.Λ.Π.) 34 «Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση». 

 

Οι Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που 

απαιτούνται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε 

συνδυασµό µε τις δηµοσιευµένες ελεγµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε 

την 31η ∆εκεµβρίου 2011, οι οποίες είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση 

διαδικτύου www.bioter.gr. 

  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων 

είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

του Οµίλου για την χρήση πού έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2011 εκτός από την υιοθέτηση των νέων 

προτύπων και διερµηνειών, η εφαρµογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2012.  
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3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

(α) Νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερµηνείες. 

 
Ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες 

κατά την 1 Ιανουαρίου 2012 και η εφαρµογή τους δεν είχε σηµαντική επίδραση στην οικονοµική θέση 

ή απόδοση του Οµίλου και της Εταιρείας:  

 

• ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων 

(Τροποποίηση) 

• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Εµπλουτισµένες απαιτήσεις 

για γνωστοποιήσεις αποαναγνώρισης  

 

Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την 

εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Η υϊοθέτηση αυτών δεν είχε σηµαντική 

επίδραση στην οικονοµική θέση ή απόδοση του Οµίλου ή της Εταιρείας 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και ο 

Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα  

 

• ∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων (τροποποίηση) – Παρουσίαση των στοιχείων 

του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιουλίου 2012. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει την οµαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται 

στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα. Τα στοιχεία που µπορούν να αναταξινοµηθούν (ή να 

"ανακυκλωθούν¨) στα αποτελέσµατα Χρήσης σε κάποια χρονική στιγµή στο µέλλον (για 

παράδειγµα, κατά την αποαναγνώριση ή τον διακανονισµό) θα παρουσιάζονται χωριστά από 

άλλα στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινοµηθούν ποτέ. Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την 

παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση του Οµίλου και της Εταιρείας ή 

στη δραστηριότητα. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της 

τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια σειρά από τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 19. Οι τροποποιήσεις 

αυτές εκτείνονται από θεµελιώδεις αλλαγές όπως η κατάργηση του µηχανισµού γνωστού ως 

“µέθοδος περιθωρίου” και την έννοια της αναµενόµενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία 

προγραµµάτων έως απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 
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βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις (αναθεώρηση)  

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΠΧΑ 12, ότι απέµεινε στο ∆ΛΠ 

27 περιορίζεται στο λογιστικό χειρισµό των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή 

του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος 

και η Εταιρεία δεν αναµένουν ότι η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές 

τους καταστάσεις.  

 

• ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Ως συνέπεια των νέων προτύπων ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, το ∆ΛΠ 28 

µετονοµάστηκε σε ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες και περιγράφει 

την εφαρµογή της µεθόδου καθαρής θέσης στις επενδύσεις σε κοινοπραξίες πέραν των 

επενδύσεων σε συγγενείς επιχειρήσεις. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν 

αναµένουν ότι η τροποποίηση θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση αυτή εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει την έννοια “υφίσταται στο παρόν νοµικά 

επιβαλλόµενο δικαίωµα για συµψηφισµό” και επίσης διευκρινίζει την εφαρµογή των κριτηρίων 

συµψηφισµού του ∆ΛΠ 32 στα συστήµατα διακανονισµού (όπως σε κεντρικά συστήµατα οίκων 

εκκαθάρισης) τα οποία εφαρµόζουν µηχανισµούς µεικτούς διακανονισµού οι οποίοι δεν 

λειτουργούν ταυτόχρονα. Οι τροποποιήσεις του ∆ΛΠ 32 εφαρµόζονται αναδροµικά. Επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρµογή. Σε περίπτωση όµως που µια εταιρεία επιλέξει νωρίτερη εφαρµογή, πρέπει 

να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγµατοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 

από τις τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 7 για το συµψηφισµό Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών 

Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Ο  Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης 

της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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• ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013. Η 

τροποποίηση εισάγει συνήθεις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων. Οι γνωστοποιήσεις αυτές παρέχουν 

στους χρήστες πληροφόρηση η οποία είναι χρήσιµη στην αξιολόγηση της επίδρασης ή της πιθανής 

επίδρασης κατά των συµψηφισµό διακανονισµών στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µιας 

εταιρείας. Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 έχουν αναδροµική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας Εταιρεία 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτής της τροποποίησης στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα - Φάση 1, Ταξινόµηση και Επιµέτρηση 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2015. Η 

Φάση 1 του ο νέου αυτού προτύπου ασχολείται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Η Φάση 1 του ∆ΠΧΑ 9 θα έχει σηµαντική επίπτωση 

(i) στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και (ii) σε 

µια αλλαγή της πληροφόρησης των εταιρειών εκείνων που έχουν χαρακτηρίσει 

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις χρησιµοποιώντας την επιλογή της Εύλογης Αξίας. Επιτρέπεται 

νωρίτερη εφαρµογή του προτύπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 

τροποποίηση αυτή. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης 

αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 10 εγκαθιστά ένα ενιαίο µοντέλο ελέγχου που έχει εφαρµογή σε όλες 

τις εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένων και των οικονοµικών οντοτήτων ειδικού σκοπού. Οι αλλαγές 

που εισάγονται από το ∆ΠΧΑ 10 απαιτούν από τη διοίκηση να ασκεί σηµαντική κρίση προκειµένου 

να καθορίσει ποιες οντότητες ελέγχονται και, συνεπώς, είναι απαραίτητο να ενοποιηθούν από τη 

µητρική. Παραδείγµατα των περιοχών που απαιτούν σηµαντική κρίση περιλαµβάνουν αξιολόγηση 

του τεκµαρτού ελέγχου (de facto control), τα πιθανά δικαιώµατα ψήφου ή το εάν ο υπεύθυνος 

λήψης αποφάσεων λειτουργεί ως κύριος ή αντιπρόσωπος. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά το µέρος του 

∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις που αφορά τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις και αντικαθιστά τη ∆ιερµηνεία 12 Ενοποίηση – Οικονοµικές Οντότητες 

Ειδικού Σκοπού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος 

βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 
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• ∆ΠΧΑ 11 Κοινές ∆ιευθετήσεις 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 11 απαλείφει την αναλογική ενοποίηση των από κοινού ελεγχόµενων 

εταιρειών. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11, οι από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες, εφόσον έχουν 

ταξινοµηθεί ως «κοινοπραξίες» (ο όρος κοινοπραξία καθορίστηκε εκ νέου), πρέπει να λογίζονται 

χρησιµοποιώντας τη µέθοδο καθαρής θέσης. Επιπρόσθετα, περιουσιακά στοιχεία και λειτουργίες 

που ελέγχονται από κοινού αποτελούν «κοινές λειτουργίες» σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 11 και ο 

λογιστικός χειρισµός αυτών των διευθετήσεων θα είναι γενικά σύµφωνος µε εκείνον που 

ακολουθείται σήµερα. Βάσει αυτού του χειρισµού, ο επενδυτής εξακολουθεί να αναγνωρίζει το 

ποσοστό που του αναλογεί επί των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. 

Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 Συµµετοχή σε Κοινοπραξίες  και τη ∆ιερµηνεία 13 Από κοινού 

ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες – Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 

βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες εταιρείες 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 12 συνδυάζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τη συµµετοχή µιας 

εταιρείας σε θυγατρικές εταιρείες, κοινές διευθετήσεις, επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες και 

δοµηµένες εταιρείες σε ένα ενιαίο πρότυπο γνωστοποιήσεων. Ένα σύνολο νέων γνωστοποιήσεων 

απαιτείται επίσης όπως γνωστοποίηση των κρίσεων που γίνονται προκειµένου για τον καθορισµό 

του ελέγχου επάνω σε µια άλλη εταιρεία. Το ∆ΠΧΑ 12 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που 

προηγουµένως εµπεριέχονταν στο ∆ΛΠ 27, στο ∆ΛΠ 31 και το ∆ΛΠ 28. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία 

εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• ∆ΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας  

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 

Ιανουαρίου 2013. Ο βασικότερος λόγος έκδοσης του ∆ΠΧΑ 13 είναι να µειώσει την περιπλοκότητα 

και να βελτιώσει τη συνέπεια στην εφαρµογή κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας. ∆εν 

υπάρχει µεταβολή για το πότε µια οντότητα απαιτείται να κάνει χρήση εύλογης αξίας αλλά, 

παρέχεται καθοδήγηση στον τρόπο επιµέτρησης της εύλογης αξίας σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, όταν η 

εύλογη αξία απαιτείται ή επιτρέπεται από τα ∆ΠΧΑ. Το ∆ΠΧΑ 13 ενοποιεί και διευκρινίζει τις 

οδηγίες για επιµέτρηση εύλογης αξίας και επίσης ενισχύει τη σύγκλιση µε τα Αµερικάνικα 

Λογιστικά Πρότυπα που έχουν τροποποιηθεί από το Συµβούλιο Αµερικάνικων Λογιστικών 

Προτύπων. Το πρότυπο αυτό έχει µελλοντική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή του. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Ο Όµιλος και η Εταιρεία 
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βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης της επίδρασης αυτού του προτύπου στις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• ∆ιερµηνεία 20 ∆απάνες αποκοµιδής κατά την Παραγωγική Φάση του Ορυχείου 

Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2013 

Η διερµηνεία αυτή αφορά το πότε και πως (µε ποιο τρόπο) να λογίζεται χωριστά (i) το 

χρησιµοποιήσιµο µετάλλευµα που δύναται να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή αποθέµατος και 

(ii) την βελτιωµένη πρόσβαση σε περαιτέρω ποσότητες υλικών που θα εξορυχτούν σε µελλοντικές 

περιόδους που προκύπτουν από την δραστηριότητα αποκοµιδής, καθώς και πώς να 

επιµετρούνται αρχικά και µεταγενέστερα τα οφέλη αυτά. Η διερµηνεία 20 αντιµετωπίζει µόνο τις 

δαπάνες για την αποµάκρυνση (αποκοµιδή) των άχρηστων υλικών τα οποία προκύπτουν σε 

επιφανειακή µεταλλευτική δραστηριότητα κατά την παραγωγική φάση του ορυχείου 

(«παραγωγικές δαπάνες αποκοµιδής»). Νωρίτερη εφαρµογή είναι επιτρεπτή. Η ∆ιερµηνεία 20 δεν 

έχει υιοθετηθεί ακόµη από την ΕΕ. H ∆ιερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

(β) Εκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων:  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31η Μαρτίου 2012, στις 29 Μαιου 2012.  

 

 

(γ) Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις: 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειµένου, είτε να επιλέξει τις 

καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση µε τη µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. 

Οι εν λόγω εκτιµήσεις, παραδοχές και κρίσεις που εφαρµόστηκαν για την ετοιµασία των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που ακολουθήθηκαν στην κατάρτιση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου για την χρήση πού έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2011.  

 

3.1  ∆υνατότητα συνέχισης της οµαλής λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας στο µέλλον 

Κατά τη λήξη της κλειόµενης περιόδου ο Όµιλος και η Εταιρεία πραγµατοποίησαν ζηµιογόνα 

λειτουργικά αποτελέσµατα µετά φόρων ποσού € 6.067 και € 5.760 αντίστοιχα. Οι σωρευµένες ζηµίες 

κατά την 31 Μαρτίου 2012 για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε € 54.923 και € 49.991 αντίστοιχα 

και το  σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων € 29.834 και € 35.960 αντίστοιχα. Απόρροια των παραπάνω 

γεγονότων σε συνδυασµό µε τη παγκόσµια δυσµενή οικονοµική συγκυρία και την αδυναµία του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου, ο οποίος αποτελεί τον κυριότερο πελάτη µας, για την εκπλήρωση των συµβατικών 

του υποχρεώσεων εγκαίρως ήταν η εµφάνιση αυξηµένου κινδύνου ρευστότητας. Επιπρόσθετα, η 

εταιρεία δεν τηρεί τις τιµές των προκαθορισµένων χρηµατοοικονοµικών δεικτών ληφθέντων 

οµολογιακών δανείων εντός των προκαθορισµένων ορίων. Η συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης 

του κινδύνου ρευστότητας και η επιτυχής ολοκλήρωση των διεργασιών για την ενδεχόµενη 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισµού, κρίνονται ως καθοριστικής σηµασίας παράγοντες για τη 
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διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρίας στο µέλλον. Η ∆ιοίκηση συνέταξε 

τις  οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας βάσει της αρχής της συνέχισης της 

λειτουργίας τους στο µέλλον. Η εν λόγω εκτίµηση πηγάζει από την ύπαρξη υπογεγραµµένων 

συµβάσεων µε τη ∆.Ε.Η AE, η οποία τηρεί τις συµβατικές της υποχρεώσεις, ύψους 25 εκ. €. Η εκτέλεση 

των εν λόγω συµβάσεων εκτιµάται ότι θα συνεχισθεί οµαλά κατά την τρέχουσα χρήση επιφέροντας την 

αναγκαία ρευστότητα για την ικανοποίηση των άµεσων λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και του 

Οµίλου. Επιπλέον αυτού κατά την παρελθούσα οικονοµική χρήση η Εταιρεία προέβη σε µείωση του 

προσωπικού της, κλείσιµο εργοταξίων, κλείσιµο εγκαταστάσεων της, προκειµένου η µειωµένη 

χρηµατοοικονοµική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της. Ο κυριότερος παράγοντας όµως 

εξακολουθεί να είναι η αναγκαιότητα είσπραξης από τους πελάτες της (κυρίως του Ελληνικού ∆ηµοσίου) 

εκτελεσµένων και τιµολογηµένων εργασιών καθώς και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων ύψους 

πλέον των € 40 εκ., ενώ υπάρχουν και επιπλέον € 30 εκ. διεκδικήσεις οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο 

Εφετείου και για τις οποίες αναµένουµε τις τελεσίδικες αποφάσεις.  

 

4. ∆οµή του Οµίλου: 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-31/03/2012 ενσωµατώθηκαν µε τη 

µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΚΥΡΙΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων Μητρική Κατασκευαστική Άµεση 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 84,00% Κατασκευαστική Άµεση 

∆ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 47,60% Ενεργειακή Άµεση - Έµµεση 

Β & Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 89,94% Κατασκευαστική Άµεση - Έµµεση 

ΒΤ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ήµος Αθηναίων 89,94% Ναυτική εταιρεία Έµµεση 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 95,47% Κατασκευαστική 
Άµεση - 

Έµµεση 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 84,00% Συµµετοχών Άµεση 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING Κύπρος 100,00% Συµµετοχών Άµεση 

ΒΑΠ.8 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ∆ήµος Αθηναίων 100,00% Ενεργειακή Άµεση 

 

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης περιόδου ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της 

αναλογικής ενοποίησης οι ακόλουθες Κοινοπραξίες εκτελέσεως έργων:  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΧΕΣΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ Α.Ε.– ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.– ΑΚΤΩΡ Α.Ε. –ΕΚΤΕΡ Α.Ε. 20,00% Άµεση 

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΜΕΛΚΑ Α.Ε. 50,00% Άµεση 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 50,00% Άµεση 

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – Ε∆ΡΑΣΗ ΨΑΛΙ∆ΑΣ Α.Ε. 33,33% Άµεση 
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Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 50,00% Έµµεση 

Κ/Ξ ΕΤΕΘ – ΤΡΙΚΑΤ – ΒΙΟΤΕΡ 30,00% Άµεση 

Κ/Ξ ΤΟΜΗ Α.Ε.-ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. (ΣΠΗΛΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 50,00% Έµµεση 

Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ A.E. 50,00% Έµµεση 

 

 

Τέλος, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης περιόδου ενσωµατώθηκαν µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης οι ακόλουθες συγγενείς εταιρείες: 

 

Συγγενείς εταιρείες Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Κύρια δραστηριότητα 

Σχέση 

συµµετοχής 

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ Α.Ε. Αθήνα 20,00% 
∆ιαχείριση Σταθµών 

Αυτοκινήτων 
Άµεση 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. Ο.Ε. Αθήνα 50,00% Τεχνική Οικοδοµική  Άµεση 

SMYRNI PARK A.E. Αθήνα 20,00% Σταθµός Αυτοκινήτων Άµεση 

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. Αθήνα 19,41% 
∆ιαχ. & Εκµετάλ. του Πάρκου 

Αναψυχής 
Άµεση 

METROPOLITAN ATHENS PARK AE Αθήνα 8,35% Σταθµός Αυτοκινήτων Άµεση 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕ 
Αθήνα 25,00% 

∆ιαχ. & Εκµετάλ. του Πάρκου 

Ελληνικού  
Άµεση 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε. Πειραιάς 16,56% 
Εκµετάλλευση και λειτουργία 

τουριστικού λιµένα 
Άµεση 

ΒΑΠ 1 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 2 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 3 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 4 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 5 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 6 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 7 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 9 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΑΠ 10 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΥΠ 1 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΥΠ 2 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΒΥΠ 3 ΑΕ Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 
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Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

Η χώρα της καταστατικής έδρας όλων των ανωτέρω εταιρειών είναι η Ελλάδα εκτός της  θυγατρικής 

εταιρείας του Οµίλου, ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING, η καταστατική έδρα της οποίας βρίσκεται στην 

Κύπρο. 

 

 

5. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου: 

Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου δραστηριοποιείται στον χώρο των 

κατασκευών στην Ελλάδα. Κατά το πρώτο τρίµηνο της χρήσεως 2012, η ανάλυση των δραστηριοτήτων 

του Οµίλου κατά τοµέα δραστηριότητας έχει ως ακολούθως: 

 

  

5.1 ∆εδοµένα περιόδου 01/01-31/03/2012  

 
Κατασκευαστική 

δραστηριότητα 

Απάλειψη 

διεταιρικών 

συναλλαγών 

Σύνολο 

Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 2.111 - 2.111 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (5.392) - (5.392) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) (3.281) - (3.281) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 118 (6) 112 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (666) (9) (657) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως - - - 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (3.841) (15) (3.826) 

Κόστος χρηµατοδότησης - - (1.931) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών - - (5.757) 

Έσοδα (Ζηµίες) επενδύσεων - - (23) 

Αποτελέσµατα προ φόρων - - (5.780) 

Φόρος εισοδήµατος - - (287) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων - - (6.067) 

    

    Αποσβέσεις 484  484 
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 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

5.2 ∆εδοµένα περιόδου 01/01-31/3/2011  

 
Κατασκευαστική 

δραστηριότητα 

Απάλειψη 

διεταιρικών 

συναλλαγών 

Σύνολο 

Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 2.974 - 2.974 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (5.319) - (5.319) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) (2.345) - (2.345) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 71 (11) 60 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (725) - (725) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (41) - (41) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (3.050) - (3.050) 

Κόστος χρηµατοδότησης - - (2.505) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών - - (5.556) 

Έσοδα (ζηµιές) επενδύσεων - - (169) 

Αποτελέσµατα προ φόρων - - (5.725) 

Φόρος εισοδήµατος - - (176) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων - - (5.901) 

    

    Αποσβέσεις 587  587 

6. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό): 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 
  

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων (1.920)  (1.809)  (1.877)  (1.733) 

Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και λοιπών 

επενδύσεων 
-  (693)  -  (693) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (14)  (14)  (1)  (3) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (1.934)  (2.515)  (1.878)  (2.429) 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα -  -  -  - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 3  -  -  5 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 3  10  -  5 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (1.931)  (2.505)  (1.878)  (2.424) 
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 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

7. Φόροι εισοδήµατος: 

Με την εφαρµογή του νέου φορολογικού νόµου Ν. 3943/2011, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος 

διαµορφώνεται σε 20% από το 2011 και εφεξής. 

 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου -  -  -  - 

Φόροι προηγουµένων χρήσεων (32)  (29)  (25)  (19) 

Αναβαλλόµενος φόρος (255)  (147)  (310)  (113) 

Σύνολο φόρων στα Αποτελέσµατα 

περιόδου 
(287)  (176)  (335)  (132) 

 

Το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για σκοπούς 

προσδιορισµού του φορολογητέου εισοδήµατος, δηµιουργεί την ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης 

ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων (deferred tax assets ή deferred tax 

liabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση (υποχρέωση) 

αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 

Υπόλοιπο έναρξης (586)  1.528  (902)  1.085 

Φόρος αποτελεσµάτων (255)  (2.114)  (310)  (1.987) 

Υπόλοιπο τέλους (841)  (586)  1.212  (902) 

 

 

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια: 

Κατά την περίοδο 01.01.2012 έως 31.03.2012 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια του Οµίλου 

ανήλθαν σε € 194 και της Εταιρείας σε € 68 (31η Μαρτίου 2011 € 92 και € 0 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα). 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 47.100 για 

την Εταιρεία και τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  
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Για τα πάγια που έχουν αγοραστεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση η κυριότητα έχει παρακρατηθεί από τους 

εκµισθωτές. Η αναπόσβεστη αξία των αγορασθέντων µε χρηµατοδοτική µίσθωση ενσώµατων παγίων 

κατά την 31 Μαρτίου 2012 και 31η ∆εκεµβρίου 2011 για την Εταιρεία ανέρχεται σε € 1.701 και € 1.870 

αντίστοιχα. Για τον Όµιλο τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε € 2.724 και € 3.009 κατά την 31 Μαρτίου 

2012 και 31η ∆εκεµβρίου 2011. 

 

9. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες: 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι αντίστοιχες κινήσεις αυτών για την 

τρέχουσα περίοδο αναλύονται ως ακολούθως: 

Εταιρείες 

Υπόλοιπο 

01.01.2012 Προσθήκες 

Πωλήσεις/ 

∆ιαγραφές 

Υπόλοιπο 

31.03.2012 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 3.991 - - 3.991 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 1.399 - - 1.399 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2.290 - - 2.290 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 348 - - 348 

∆ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 262 - - 262 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 10 - - 10 

ΒΑΠ. 8 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 60 - - 60 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ A..E.-ΤΕΡΝΑ A.E.-ΒΙΟΤΕΡ A.E. 73 - - 73 

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ Α.Ε.-ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ Α.Ε.-ΕΚΤΕΡ 

Α.Ε. 
4 - - 4 

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.-ΜΕΛΚΑ Α.Ε. 10 - - 10 

Κ/Ξ ΑΒΑΞ Α.Ε.-ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 300 - - 300 

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.-Ε∆ΡΑΣΗ 

ΨΑΛΙ∆ΑΣ Α.Ε.  
20 - - 20 

Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-ΤΡΙΚΑΤ ΑΤΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 20 - - 20 

Σύνολο 8.714 - - 8.714 

 

 

10. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες: 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες αντιπροσωπεύουν τις συµµετοχές που αναλυτικά αναφέρονται στη 

σηµείωση 4 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε 

την µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι εν λόγω επενδύσεις καταχωρούνται στον ισολογισµό στο κόστος 

κτήσεως και αναπροσαρµόζονται µετέπειτα για την µεταβολή µετά την απόκτηση του µεριδίου του 

Οµίλου στην καθαρή θέση αυτών µείον τυχόν ζηµιές αποµείωσης στην αξία τους. Η κατάσταση 

αποτελεσµάτων απεικονίζει το µερίδιο του Οµίλου στα αποτελέσµατα της συνδεδεµένης.  
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11. ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν συµµετοχές στις 

ακόλουθες εταιρείες:   

 Ο Όµιλος 

Εταιρείες Κατά την 31/03/2012   Κατά την 31/12/2011 

 
Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 
 

Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 1.350 15,77%  1.350 15,77% 

ΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚ Α.Ε. 33 20,00%  33 20,00% 

GRECO INTERNATIONAL 3 50,00%  3 50,00% 

Γ&∆ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 30 44,97%  30 44,97% 

CAISSON A.E. 212 15,00%  212 15,00% 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΘΕΣΣ/ΚΗΣ Α.Ε.  50 2,37%  50 2,37% 

Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 16 16,35%  16 16,35% 

Κ/Ξ J & P – ΑΒΑΞ ΑΕ-ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ-ΤΕΡΝΑ ΑΕ 33 33,33%  33 33,33% 

ΜΙΝΩΪΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 7 4,60%  7 4,60% 

Υπόλοιπο 1.734   1.734  

      

 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία δεν υφίσταται 

ενεργός αγορά στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές τους απεικονίζονται στην αξία κτήσεώς τους, 

αποµειούµενη, στο βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των 

αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η αποµείωση. 

 

 

 Η Εταιρεία 

Εταιρείες Κατά την 31/03/2012   Κατά την 31/12/2011 

 
Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 
 

Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΪΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε. 1.350 15,77%  1.350 15,77% 

ΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚ Α.Ε. 33 20,00%  33 20,00% 

GRECO INTERNATIONAL 3 50,00%  3 50,00% 

CAISSON A.E. 233 15,00%  233 15,00% 

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  50 2,37%  50 2,37% 

Κ/Ξ ΠΡΟΕΤ ΑΕ – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ 16 16,35%  16 16,35% 

Κ/Ξ J & P – ΑΒΑΞ ΑΕ – ΒΙΟΤΕΡ ΑΕ – ΤΕΡΝΑ ΑΕ 33 33,33%  33 33,33% 

ΜΙΝΩΪΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. 7 4,60%  7 4,60% 

Υπόλοιπο 1.725   1.725  
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 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 

  Πελάτες 11.207  11.337  12.144  12.223 

  Επιταγές εισπρακτέες και γραµµάτια 593  552  569  528 

  Βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεµένων και λοιπού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 
13.863  12.984  18.554  18.518 

  Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες 34.684  34.570  34.570  34.570 

  Χρεώστες διάφοροι 4.840  5.088  2.408  2.274 

  Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 

πιστώσεων 
13.540  13.616  9.400  9.333 

  Έξοδα επόµενων χρήσεων 4  46  4  46 

  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 36.476  37.174  29.834  29.447 

 115.207  115.367  107.484  106.939  

Μείον: Προβλέψεις (43.069)  (42.369)  (38.081)  (37.381) 

Υπόλοιπο 72.138  72.998  69.403  69.559 

 

 

13. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω αποτελεσµάτων:  

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης 

αποτελεσµάτων χρήσεως αφορούν σε βραχυπρόθεσµες τοποθετήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας σε 

µετοχές εισηγµένες στο Χ.Α. καθώς και σε προθεσµιακές καταθέσεις, οι οποίες εµφανίζονται στην 

εύλογη αξία τους και είναι άµεσα ρευστοποιήσιµες σε πρώτη ζήτηση και αναλύονται ως ακολούθως:   

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 

        

Παγκρήτια Τράπεζα 9  9  4  4 

Σύνολο 9  9  4  4 
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14. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα: 

Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρείας καθώς και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 

  Ταµείο 110  141  93  123 

  Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 1.300  1.344  396  261 

  Σύνολο 1.410  1.485  489  384 

 

15. Ίδιες µετοχές: 

Ο Όµιλος κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου κατείχε 851.800 µετοχές της µητρικής εταιρείας του 

Οµίλου (ίδιες µετοχές), τις οποίες απόκτησε έναντι συνολικού τιµήµατος € 2.351. Τα σχετικά ποσά 

εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου. 

 

16. ∆άνεια: 

Τα δάνεια του Οµίλου έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ. Τα 

ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως 

βραχυπρόθεσµα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε µεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 

µακροπρόθεσµα. Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται, κατά κύριο χρηµατοδότη, ως 

ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος 

 Κατά την 31/03/2012  Κατά την 31/12/2011 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 37.175 8.703  35.043 8.641 

Γενική Τράπεζα 4.319 -  4.220 - 

EFG Eurobank Εργασίας 6.347 6.404  5.258 6.395 

Τράπεζα Αττικής 3.157 -  2.950 - 

Τράπεζα Κύπρου 12.206 -  12.188 - 

Τράπεζα Πειραιώς 11.765 -  11.445 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

∆ανειακές υποχρεώσεις Κοινοπραξιών 1.231 -  1.489 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 5.007 17.314  1.362 23.631 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 81.710 32.421  74.458 38.667 

 
 

 
  

 

 
 



    

    

Σελίδα 25 από 32 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2012 
 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

 Η Εταιρεία 

 Κατά την 31/03/2012  Κατά την 31/12/2011 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 36.660 8.703  34.586 8.641 

Γενική Τράπεζα 4.319 -  4.220 - 

EFG Eurobank Εργασίας 6.209 5.127  5.120 5.094 

Τράπεζα Αττικής 3.157 -  2.950 - 

Τράπεζα Κύπρου 12.206 -  12.188 - 

Τράπεζα Πειραιώς 11.765 -  11.445 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 4.841 17.118  1.139 23.412 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 79.660 30.948  72.151 37.147 

 

 

Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων του και 

επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως της εκάστοτε περιόδου.  

Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν τη µίσθωση µηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισµού και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 

Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις 
22.321  24.993  21.959  24.551 

Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος 5.007  1.362  4.841  1.139 

Μακρoπρόθεσµο µέρος 17.314  23.631  17.118  23.412 

 

Μετά από καταγγελία πιστώτριας τράπεζας σχετικής συµβάσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που αφορούσε 

το ακίνητο στην περιοχή Μοσχάτου Αττικής η Εταιρεία αποδέχθηκε την διαδικασία αποβολής της από το ως 

άνω ακίνητο, µε αποτέλεσµα να προκύψει ζηµία ποσού € 1.540 ή οποία επιβάρυνε τις Ενδιάµεσες 

Οικονοµικές Καταστάσεις. 

Επιπλέον µετά από καταγγελία πιστώτριας τράπεζας σχετικής συµβάσης χρηµατοδοτικής µίσθωσης που 

αφορούσε ακίνητο στην περιοχή Κολωνάκι Αθηνών ανακατατάχθηκε σε βραχυπρόθεσµη υποχρέωση η 

µακροπρόθεσµη οφειλή ποσού € 3.921. 
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17. Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους: 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 

µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται 

και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε 

εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε 

σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο καταβολής του. Οι δουλευµένες παροχές κάθε περιόδου 

επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσεως µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως 

µειώνουν αντίστοιχα τη συνταξιοδοτική υποχρέωση.  

Ο αριθµός του απασχολούµενου στον Όµιλο και στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 

µισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/03/2011 

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        

Έξοδα µισθοδοσίας 398  946  360  889 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 76  212  66  200 

Συνολικό κόστος 474  1.158  426  1.089 

 

 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
  

Κατά την 

31/12/2011 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 54  228  38  211 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της 

χρήσεως 
(196)  (578)  (184)  (573) 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως 
192  404  180  400 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 50  54  34  38 

 

Η υποχρέωση του Οµίλου και της Εταιρείας για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης η οποία εκπονήθηκε 

από ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισµένων αναλογιστών.  
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18. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας προς προµηθευτές και λοιπούς τρίτους 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 
 

Κατά την 

31/03/2012 
 

Κατά την 

31/12/2011 

  Προµηθευτές 14.904  14.585  13.963  14.116 

  Επιταγές πληρωτέες 260  258  246  246 

  Προκαταβολές πελατών 6.439  6.463  5.049  5.049 

  Ασφαλιστικοί οργανισµοί 524  1.010  518  737 

  Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 

επιχειρήσεις/κοινοπραξίες 
1.753  2.183  1.071  1.127 

  Πιστωτές διάφοροι 5.774  6.456  4.716  5.158 

  Έσοδα εποµένων χρήσεων 2.548  2.582  2.548  2.582 

  Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2.697  2.026  2.558  1.940 

Υπόλοιπο 34.899  35.563  30.669  30.955 

 

 

19. Συναλλαγές και Υπόλοιπα µε Συνδεδεµένα Πρόσωπα: 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεµένα πρόσωπα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(συµπεριλαµβανοµένων των συνδεδεµένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους µετόχους που 

κατέχουν ποσοστό µεγαλύτερο του 5 % του µετοχικού της κεφαλαίου. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα 

του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την περίοδο 31η Μαρτίου 2012, ήταν οι εξής: 
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Έσοδα από 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Έξοδα προς 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Έσοδα από 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Έξοδα προς 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Απαιτήσεις από 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Υποχρεώσεις 

προς 

συνδεδεµένα 

πρόσωπα

Α. Συνδεδεµένα πρόσωπα

Β & Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΕ -                     -                     60                   -                     1                    -                     1                    57                   

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ -                     -                     -                     -                     1                    -                     616                 -                     

ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ -                     -                     1                    -                     1                    -                     2                    354                 

ΒΙΟΜΗΚ ΑΕ -                     -                     20                   -                     0                    -                     81                   -                     

∆ΟΜΟΚΟΣ ΑΕ -                     -                     -                     -                     42                   -                     163                 215                 

ΒΑΠ.8 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ -                     -                     -                     -                     0                    -                     2                    -                     

BIOTER GLOBAL HOLDINGS LIMITED -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

Β & Τ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -                     -                     30                   -                     1                    -                     179                 -                     

Γ & ∆ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΤΕ -                     -                     0                    -                     -                     -                     21                   21                   

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΕ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠ ΤΙΤΑΝ ΑΕ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

POLIS PARK AE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

SMYRNI PARK AE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕ -                     -                     -                     -                     -                     -                     102                 -                     

CAISSON AE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΕ -                     -                     -                     -                     -                     -                     10                   -                     

SALONIKA PARK AE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

METROPOLITAN ATHENS PARK AE -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛ. -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΒΙΟΤΕΡ Ο.Ε. -                     -                     -                     -                     -                     -                     96                   68                   

Κ/Ξ ΑΕΓΕΚ-ΒΙΟΤΕΡ-ΑΚΤΩΡ-ΕΚΤΕΡ -                     -                     441                 -                     -                     -                     552                 -                     

Κ/Ξ J&P-ΑΒΑΞ-ΒΙΟΤΕΡ (ΟΓΚΟΛΟΓΙΚO) -                     -                     314                 -                     -                     -                     629                 -                     

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ-ΜΕΛΚΑ/ΟΛΥΜΠΙΑ -                     -                     153                 276                 -                     -                     -                     552                 

Κ/Ξ ΒΙΟΤΕΡ-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ-Ε∆ΡΑΣΗ -                     -                     2.920              -                     -                     -                     4.380              -                     

Κ/Ξ ΕΤΕΘ ΑΕ-ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ-ΒΙ -                     -                     182                 -                     -                     -                     260                 -                     

ΚΞ ΑΤΟΜΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑ -                     -                     82                   224                 -                     -                     -                     -                     

ΚΞ ΑΤΟΜΟΝ-ΤΟΜΗ ΣΠΗΛΙΑ -                     -                     65                   -                     -                     -                     -                     -                     

ΚΞ ΑΤΟΜΟΝ-ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ -                     -                     110                 -                     -                     -                     -                     -                     

Σύνολο -                    -                    4.379 500 46 -                    7.093 1.267

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά την χρήση                              

01.01.-31.12.11

Κατά την χρήση                              

01.01.-31.12.11

Κατά την χρήση                              

01.01.-31.12.11

Κατά την χρήση                              

01.01.-31.12.11
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Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της ∆ιοίκησης και των ∆ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της 

Εταιρείας κατά την περίοδο 01/01-31/03/2012 ανήλθαν σε € 30 και € 30 αντίστοιχα.  

 

20. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: 

20.1 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Η επίδικη ή υπό διαιτησία διαφορά καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 

ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία του Οµίλου είναι η 

εξής: 

Η Εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 02.12.2009 αίτηση 

ασφαλιστικών µέτρων µε την οποία αιτείται την προσωρινή ρύθµιση της καταστάσεως και αναστολή 

ισχύος της από 5.11.2009 απόφασης του ∆Σ του Ε.Μ.Σ.Τ καθώς & να απαγορευθεί προσωρινώς στο 

Ε.Μ.Σ.Τ να εισπράξει τις απορρέουσες απαιτήσεις από τις εγγυητικές επιστολές. Επί της εν λόγω 

αίτησης ασφαλιστικών µέτρων εξεδόθη η υπ’ αριθµ. 5835/15.7.2011 απορριπτική απόφαση µε 

αποτέλεσµα την κατάπτωση των εν λόγω εγγυητικών επιστολών και την καταβολή των ποσών από τις 

πληρώτριες τράπεζες. Η Eταιρεία έχει καταθέσει την υπ’αριθµ. 150257/8962/2010 αγωγή στο 

Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, δικάσιµος της οποίας έχει οριστεί κατόπιν αναβολής η 26η 

Φεβρουαρίου 2014. 

 

20.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος κατά την 31/03/2012 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως συµβάσεων 

συνολικού ποσού € 53.386 (31/12/2011: € 53.730). 

Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 

 

Εταιρεία Από  Έως 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (Μητρική) 2010  2011 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 2010  2011 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 2010  2011 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2010  2011 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 2010  2011 

∆ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 2010  2011 

Β & Τ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010  2011 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 2008  2011 

ΒΑΠ 8 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.  2011  2011 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου σε κάθε χρήση διενεργούν εκτίµηση των πρόσθετων φορολογικών 

υποχρεώσεων που πιθανολογείται ότι θα προκύψουν κατά τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτα 

φορολογικά χρήσεων από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές. Η σχετική σχηµατισµένη πρόβλεψη 

ανέρχεται σε € 445 (2011: € 194). 
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21. Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ιεράρχηση εύλογης αξίας  

 

Ο ΄Οµιλος χρησιµοποιεί την κατωτέρω ιεραρχία για τον καθορισµό και την γνωστοποίηση της εύλογης 

αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, ανά τεχνική αποτίµησης: 

Επίπεδο 1: διαπραγµατεύσιµες (µη προσαρµοσµένες) τιµές σε ενεργές αγορές για όµοια περιουσιακά 

στοιχεία ή υποχρεώσεις, 

 

Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση στην 

καταγεγραµµένη εύλογη αξία είναι παρατηρήσιµες είτε άµεσα είτε έµµεσα, 

 

Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιµοποιούν εισροές που έχουν σηµαντική επίδραση  στην καταγεγραµµένη 

εύλογη αξία και δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν µεταφορές µεταξύ των επιπέδων 1 και 2, ούτε µεταφορές 

εντός και εκτός του επιπέδου 3 για την µέτρηση της εύλογης αξίας. 

 

Την 31η Μαρτίου 2012, ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα που 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία:   

 Ο Όµιλος 

 Εύλογη Αξία –31.03.2012 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοκοικονοµικά 
στοιχεία - 1.734 - 1.734 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων - 9 - 9 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) - 15.107 - 15.107 
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 Η Εταιρεία 

 Εύλογη Αξία –31.03.2012 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοκοικονοµικά 
στοιχεία - 1.725 - 1.725 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων - 4 - 4 
Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     
Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) - 13.830 - 13.830 

 

 

22. Μεταγενέστερα Γεγονότα: 

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 οι ζηµίες της 

χρήσης 2011 υπερέβαιναν το 30% της Καθαρής της Θέσης. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Μαιου 2012 

 

 

 

Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος Γεώργιος Μαυροσκότης Μιχαήλ Αδαµαντόπουλος 

Α.Τ. ΑΒ 224120 Α.Τ. ΑΚ 124773 Α.Τ. ΑΖ 011325 

Πρόεδρος του ∆.Σ. 
Αντιπρόεδρος,  

∆/νων Σύµβουλος &              
Γενικός ∆ιευθυντής 

Μέλος του ∆.Σ. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 01/01-31/03/2012 
 
 

 
 


