
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Αρμόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                     

Ημερομηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικον. Καταστάσεων: 20 Μαρτίου 2014 Κατσάνης Βασίλειος - Πρόεδρος

Νόμιμος Ελεγκτής: Γεώργιος Αναστ. Μπατσούλης Κορδαλής Δημήτριος - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ελεκτική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Κωνσταντινόπουλος Αλέξανδρος - Μέλος ΔΣ

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Με σύμφωνη γνώμη Αγγελόπουλος Δημήτριος - Μέλος Δ.Σ. 

Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.bioter.gr Αδαμαντόπουλος Μιχαήλ - Μέλος ΔΣ

31.12.2013 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές Δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                             959                           1.145 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                          1.600                           2.421 

Αποθέματα                              -                                  -   (Ζημίες)/Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                            (619)                        (2.115)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις                             334                              285 Προσαρμογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                             215                              488 Αποσβέσεις                             160                             380 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                         3.108                          4.340 Aποσβέσεις επιχορηγήσεων                               -                                -   

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων                               -                                -   

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα                              (32)                           (181)

Μετοχικό Κεφάλαιο (2.020.900 μετοχές των € 2,00)                          4.042                           4.042 Πρόβλεψη απομείωσης θυγατρικής                             500                             700 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης                        (3.393)                          (2.455) Προβλέψεις                         (2.502)                             700 

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α)                             648                           1.587 (Αύξηση)/Μείωση:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                              -                             1.277 Αποθέματα                               -                                -   

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                                6                                 5 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις                          2.055                             635 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                          1.836                              571 Προκαταβολές                               -                                -   

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                             618                              900 Αύξηση/(Μείωση):

Σύνολο υποχρεώσεων (β)                          2.459                           2.753 Προμηθευτές                             214                           (341)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)                         3.108                          4.340 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                               -                                -   

Τόκοι πληρωθέντες                              (38)                             (85)

Φόροι πληρωθέντες                               -                                12 

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού                               -                                -   

01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις                                 1                              23 

Ταμειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες                           (261)                          (271)

Κύκλος εργασιών                              -                                536 
Μικτά Κέρδη                        (1.014)                             (634) Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών                            (588)                          (2.296) Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων                              (33)                              -   
Κέρδη προ φόρων                           (619)                          (2.115) Απόκτηση θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                               -                               (30)
Κέρδη μετά από φόρους (Α)                          (938)                         (1.726) Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου                               -                                -   

Πωλήσεις ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων                               18                              66 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -                               -                                Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα                                 6                             265 

(Aγορές)/πωλήσεις χρημ/κών  στοιχείων αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω                                 4                              -   
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)                          (938)                         (1.726) Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες                               (5)                            301 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά & απομειωμένα(σε €)                        (0,464)                           (0,08)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                           (428)                          (1.916) Εξοφλήσεις δανείων                               19                              -   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                               -                                -   

Καθαρή μεταβολή χρηματοδοτικής μίσθωσης                              (32)                           (105)

Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες                             (13)                          (105)

31.12.2013 31.12.2012

Καθαρή αύξηση /(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων                           (278)                            (75)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)                          1.587                           3.312 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                           (938)                          (1.726) Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή του έτους                            489                            564 

Λοιπές μεταβολες                              -                                  -   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)                            648                          1.587 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους                            211                            489 

1. Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. 10. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 
2. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν       υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους με τα συνδεδεμένα 
    σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.       μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2013 ανέρχεται στα  6 άτομα. Στις 31/12/2012 ο αντίστοιχος αριθμός 
    του προσωπικού ήταν 6 άτομα. 31/12/2013 31/12/2012
4. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0. α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -                                112                           
5. Δεν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές μεθόδους ή τις λογιστικές εκτιμήσεις. β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 4                               4                              

6. Οι Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις Οικονομικές καταστάσεις που γ) Απαιτήσεις 568                            484                           

      καταρτίζει η εταιρία "Βιομηχανικά Εργα Βιοτερ ΑΕ" με έδρα της Ελλάδα η οποία συμμετείχε στις 31/12/2013 στο μετοχικό κεφάλαιο της δ) Υποχρεώσεις 10                              87                             

      Εταιρίας με 84%. ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 47                              53                             

7. Η σχηματισμένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των € 30. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 2                               40                             

8. Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας που κατέχονται από την ίδια.  ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης -                                17                             

9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε € 33.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ

ΑΔΤ. AK 765440 ΑΔΤ. X 594707 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 513428

Αρ Αδείας Α τάξης 18871

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

(Δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρίας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(ποσά σε  χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007312201000   ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17647/01/Β/88/672(00)

ΕΔΡΑ: ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ 45  11634 - ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


