
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Αρμόδια Αρχή Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών και Πίστεως Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.bioter.gr Κωνσταντινόπουλος Ιωάννης - Πρόεδρος

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οικονονομικών Καταστάσεων: 29 Αυγούστου 2013 Μαυροσκότης Γεώργιος - Γενικός Διευθυντής, Διευθύνων Συμβουλος και Αντιπρόεδρος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Ανδρεας Δημ. Τσαμάκης (ΑΜ. ΣΟΕΛ 17101) Αδαμαντόπουλος Μιχαήλ - Μη εκτελεστικό μέλος

Ελεγκτική Εταιρεία Διεθνής Ελεγκτική ΑΕ Στρατης Ευάγγελος - Μη εκτελεστικό μέλος

Τύπος έκθεσης επισκόπησης Με σύμφωνη γνώμη - Θέματα έμφασης Τσαγκαρογιάννης Αριστοτέλης - Μη εκτελεστικό μέλος

Σακελλάρης Αναστάσιος - Μη εκτελεστικό μέλος

Χατζή Φωτεινή - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος

Δέδες Γρηγόριος - Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

30.06.2013 31.12.2012 30.06.2013 31.12.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.563 8.833 4.962 5.422 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) (569)                             36.319                           1.677                              41.720                     

Επενδύσεις σε ακίνητα 65.883 70.583 64.850 69.550 Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους (3.794)                           (10.946)                         (2.680)                             (9.976)                     

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.801 9.408 13.142 13.307 Μη ενοποιούμενες κοινοπραξίες 77                                (418)                              -                                     -                             

Αποθέματα 849 849 755 755 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου (30.06.2013 και 30.06.2012 αντίστοιχα) (4.286)                           24.954                           (1.003)                             31.745                     

Απαιτήσεις από πελάτες 7.670 8.002 7.973 8.030

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 45.413 44.890 45.514 45.078

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση - - - -

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 137.179 142.566 137.196 142.143

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (17.579.754 μετοχές των € 1,04) 73.132                        73.132 73.132 73.132

Λοιπά Στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων                                 (77.633)                       (74.008)                       (74.135)                        (71.455) 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)                                  (4.501)                            (876)                         (1.003) 1.677 Λειτουργικές Δραστηριότητες

Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 215 307                                         -                                         - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)                                  (4.286)                            (569)                         (1.003) 1.677 Ζημίες προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) (3.466)                           (10.946)                         (2.514)                             (9.847)                     

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.365 17.978 11.015 16.577

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.195 2.120 1.837 1.835 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 99.388 95.204 98.586 94.383 Αποσβέσεις 660 845 449 767

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.517 27.832 26.761 27.671 Κέρδη από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (39)                               -                                   (56)                                  (55)                         

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 141.465 143.135 138.199 140.466 Ζημια από εκποίηση επενδυτικών ακινήτων (679)                             4.720 (679)                                4.720

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 137.179 142.566 137.196 142.143 Αναλογία κερδών / (ζημιών) από συγγενείς εταιρείες αποτιμώμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 256 66 -                                     -                             

Χρηματοοικονομικά (έσοδα) / έξοδα 2.967 3.637 2.918 3.487

Προβλέψεις (50)                               1.504 300 1.504

Λειτουργικές  κέρδη/(ζημίες) προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης (351)                            (174)                             418                                576                        

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012 (Αύξηση)/Μείωση:

Κύκλος εργασιών 3.780 4.556 974 2.445 Αποθέματα -                                  (722)                              -                                     (566)                        

Μικτά Κέρδη / (Ζημιές) (882)                                    (5.079)                        (1.391)                        (1.798)                        Απαιτήσεις (707)                             1.956 (510)                                538

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  

αποτελεσμάτων
(499)                                    (7.309)                        (1.317)                        (3.460)                        Υποχρεώσεις (πλην δανειακών) (559)                             (2.187)                           (1.162)                             (2.440)                     

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (3.466)                                 (10.946)                      (2.851)                        (5.166)                        Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού (14)                               (235)                              (14)                                  (223)                        

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (3.794)                                (10.946)                    (2.803)                      (4.879)                       Τόκοι πληρωθέντες (2.970)                           (3.526)                           (2.918)                             (3.487)                     

Κατανέμονται σε: Φόροι πληρωθέντες (12)                               - -                                     -                             

- Ιδιοκτήτες μητρικής (3.662)                                 (10.857)                      (2.714)                        (4.803)                        Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για λειτουργικές δραστηριότητες (α) (4.613)                         (4.888)                          (4.186)                            (5.602)                    

- Δικαιώματα Μειοψηφίας (132)                                    (89)                            (89)                            (76)                             

Επενδυτικές Δραστηριότητες

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

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (69)                               (198)                              (44)                                  (192)                        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (3.794)                                (10.946)                    (2.803)                      (4.879)                       Εισπράξεις από πώληση ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 391 67 267 67

- Ιδιοκτήτες μητρικής                                  (3.662)                       (10.857)                         (2.714)                          (4.803) Εισπράξεις από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων -                                  -                                   -                                     -                             

- Δικαιώματα Μειοψηφίας                                     (132)                             (89)                             (89)                              (76) Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 3 6 -                                     -                             

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα (σε €) (0,2189)                               (0,6490)                      (0,1622)                      (0,2871)                       Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων -                                  - -                                     -

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων -                                  - -                                     -                             

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                                      161                         (6.464)                         (1.090)                          (3.099) Σύνολο εισροών / (εκροών) από/για επενδυτικές δραστηριότητες (β) 325                              (125)                             223                                (125)                       

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης (701)                             (629)                              (624)                                (513)                        

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2012 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2012 Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού -                                  71                                 -                                     95                           

Κύκλος εργασιών 3.668 3.327 910 1.597 Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού 4.463 5.994 4.456 6.165

Μικτά Κέρδη / (Ζημιές) (127)                                    (4.787)                        (696)                           (1.713)                        Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 3.762 5.436 3.832 5.747

Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών  αποτελεσμάτων 404                                     (6.360)                        (739)                           (2.815)                        

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (2.514)                                 (9.847)                        (2.254)                        (4.424)                        Καθαρή αύξηση/μείωση στα ταμ.διαθ.και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) (526)                            423                              (131)                               20                          

Ζημίες μετά από φόρους (Α) (2.680)                                (9.976)                      (2.133)                      (4.218)                       

Κατανέμονται σε: Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 785                              1.485                           232                                384                        

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

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 259                              1.908                           101                                404                        

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) (2.680)                                (9.976)                      (2.133)                      (4.218)                       

Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα (σε €) (0,1602)                               (0,5675)                      (0,1213)                      (0,2400)                       

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                                      853                         (5.593)                            (541)                          (2.450)

1. Η έμφαση θέματος που παρατίθεται στην έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή αφορά τα εξής: 12. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου και σε σχέση με την προηγούμενη χρήση δεν ενσωματώθηκε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης η Ανώνυμη εταιρεία "Δομοκός Ηλιακή 

     α. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι προυποθέσεις του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920 Ενέργεια ΑΕ" λόγω απώλειας του ελέγχου της. 

     β. Στην ανάγκη συνέχισης της αποτελεσματικής διαχείρησης των χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως περιγράφεται στη σημείωση 3.1 των επεξηγηματικών σημειώσεων

2.  Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις. 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

3. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι χώρες όπου αυτές εδρεύουν, τα ποσοστά συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) με τα οποία       του Ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:

    ενοποιούνται, καθώς και η  μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε για την καθεμία αναλύονται στη σημείωση 4 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. (Ποσά σε χιλ ευρώ) Όμιλος Εταιρεία

4. Οι εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις που αναφέρονται α) Έσοδα -                                  15

    στη Σημείωση 21.2 των ενδιάμεσων οικονομικών κατάστασεων. β) Έξοδα -                                  -                                   

5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία γ) Απαιτήσεις 281 1.359

    της Εταιρείας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 21.1 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. δ) Υποχρεώσεις 82 571

6. Επί ακινήτων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις συνολικού ποσού € 47.100. ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 45 22

7. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται σε 56 και 79 άτομα αντίστοιχα. Ο αριθμός απασχολούμενου στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 97 97

    προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όμιλο στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ανέρχονταν σε 76 και 93 αντίστοιχα. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 84 84

8. Ο Όμιλος κατά την 30.06.2013 κατείχε 851.800 ίδιες μετοχές τις οποίες απέκτησε έναντι συνολικού τιμήματος € 2.351.

9. Κατά την τρέχουσα περίοδο καταχωρήθηκε απευθείας στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου το ποσό των € 37 που αφορά την καθαρή θέση μη ενοποιούμενων θυγατρικών 14.   Στις 5 Απριλίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε να θέσει υπό επιτήρηση την διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας λόγω του γεγονότος ότι 

10. Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2013, παρατίθενται στη σημείωση 23 των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων         οι ζημίες της χρήσης 2011 υπερέβαιναν το 30% της καθαρής της θέσης. 

11. Η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2013 ανερχόταν στο ποσό των € 234 και € 145 αντίστοιχα. 15. Οι Κεφαλαιακές Επενδύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε ανήλθαν στο ποσό των € 44 και € 69 αντίστοιχα.

      Οι σχηματισμένες λοιπές προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30η Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε € 405 και € 1.801 αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ 224120   Α.Δ.Τ. ΑΚ 124773 ΑΔΤ ΑΕ 626922

Αρ.Αδείας Α' Τάξης 19950

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΒΙΟΤΕΡ) Α.Ε. 
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 6048/06/Β/86/138   -    Γ.Ε.Μ.Η 2654401000

ΕΔΡΑ : Ευτυχίδου 45, 116 34 Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει της απόφασης 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού 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

 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 ελεγκτή.

(ποσά σε χιλ. ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

   ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


