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ΕΝ�ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

(ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 

01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
(Σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυ�ο 34) 

 



29 

Σελίδα 2 από 29 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
 

 ΣΕΛΙ(Α 

• Ενδιάµεση Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 3 

• Ενδιάµεσες Καταστάσεις Οικονοµικής Θέσης Περιόδου 4 

• Ενδιάµεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 5 

• Ενδιάµεση Κατάσταση Ταµειακών Ροών 6 

• Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 7-8 

• Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 9-28 

• Στοιχεία & Πληροφορίες περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 30η Σεπτεµβρίου 2014 29 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Σελίδα 3 από 29 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ�ΗΜΑΤΟΣ 
 
 

Σηµ.

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09.2013

01.07 - 

30.09.2014

01.07 - 

30.09.2013

Κύκλος εργασιών 5             3.398              4.652              1.662                 872              3.398              4.639              1.662                 971 

Κόστος πωλήσεων 5           (3.266)            (6.345)               (928)            (1.683)             (2.916)             (5.918)                (823)             (2.123)

Μικτό κέρδος/(ζηµία)              131           (1.693)                733               (811)                481            (1.279)                838            (1.152)

Έξοδα διάθεσης 5                (18)                   (7)                   -                     (2)                   (6)                   -                     (1)

Έξοδα διοικήσεως 5              (691)            (1.236)                 (66)               (655)                (300)                (935)                 (68)                (591)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 5                173              1.014                   33               (211)                 184              1.019                   37                 139 

Αποτέλεσµα από συγγενείς επιχειρήσεις 5              (582)               (256)               (100)                   -                       -                   -                     -                       - 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 6             1.939                 127                   16                 124              1.937                 124                   15                 124 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 6           (5.142)            (4.283)            (1.755)            (1.313)             (5.106)             (4.216)             (1.733)             (1.298)

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων         (4.191)           (6.334)           (1.140)           (2.868)            (2.804)            (5.293)               (911)            (2.779)

Φόρος εισοδήµατος 7              (342)               (444)               (101)               (116)                (345)                (519)                (104)                (353)

Zηµία µετά από φόρους  (Α)         (4.533)           (6.778)           (1.241)           (2.984)            (3.149)            (5.812)            (1.015)            (3.132)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από 

φόρους (Α)+(Β)
        (4.533)           (6.778)           (1.241)           (2.984)            (3.149)            (5.812)            (1.015)            (3.132)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα 

περιόδου αποδίδονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής          (4.414)            (6.672)            (1.228)            (3.010)             (3.149)             (5.812)             (1.015)             (3.132)

(ικαιώµατα µειοψηφίας             (119)               (106)                 (13)                   26                     -                     -                     -                     - 

        (4.533)           (6.778)           (1.241)           (2.984)            (3.149)            (5.812)            (1.015)            (3.132)

Zηµίες ανά µετοχή  (βασικές)        (0,2639)           (0,3989)           (0,0734)           (0,1799)           (0,1791)           (0,3306)           (0,0577)           (0,1782)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός )   16.727.954      16.727.954      16.727.954      16.727.954      17.579.754      17.579.754      17.579.754      17.579.754 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 



 

  

Σελίδα 4 από 29 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Σηµ 30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 8                   6.314             6.755                  4.009 4.249

Επενδυτικά ακίνητα                 65.883            65.883                 64.850           64.850 

Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 9                          -                    -                  3.039            3.039 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 10                   4.366             5.599                  6.126            6.687 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                       43                  43                       32 32

(ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 11                   1.842             1.842                  1.833 1.833

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 7                   2.043             2.386                  1.431            1.776 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων                80.491          82.508               81.321         82.466 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα                   1.404             1.404                  1.311            1.311 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 13                 40.664            40.078                 41.148           40.517 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 14                       24                    6                         4                   4 

Χρηµατικά διαθέσιµα 15                      632             2.836                     362            2.611 

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων                42.724          44.324               42.825         44.443 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              123.215        126.832             124.147       126.909 

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                 11.817            11.817                 11.501           11.501 

Ζηµιές εις νέον              (102.891)          (98.369)             (101.512)         (98.363)

Ίδιες µετοχές 16                 (2.351)            (2.351)                         -                   - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων              (18.975)         (14.453)              (15.561)        (12.412)

(ικαιώµατα Μειοψηφίας                      106                118                         -                   - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων              (18.869)         (14.335)              (15.561)        (12.412)

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης                 10.406            10.793                 10.406           10.775 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 18                       55                  52                       37                 34 

Προβλέψεις                   1.801             1.644                  1.801            1.644 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις                      341                341                         -                   - 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                12.603          12.830               12.244         12.453 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19                 21.797            22.655                 21.958           23.391 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 17               106.870          104.856               104.861         102.847 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 17                      570                581                     489               475 

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι                      244                246                     155               155 

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων              129.481        128.338             127.464       126.868 

Σύνολο Υποχρεώσεων              142.084        141.168             139.708       139.321 

ΣΥΝΟΛΟ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              123.215        126.832             124.147       126.909 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Σελίδα 5 από 29 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

ΕΝ�ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι�ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

�ιακιώµατα 

Μειοψηφίας

Σύνολο 

Ιδίων 

Κεφαλαίων

Ο Όµιλος
Μετοχικό 

κεφάλαιο         

�ιαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεµατικά 
Ζηµίες εις νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2013
73.132 1.318 9.466            (84.792)           (876) 307            (569)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        - (6.672) (6.672)                 (106)         (6.778)

Μη ενοποιούµενες κοινοπραξίες                  -                                   -                        - 37  37  40                77 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30 Σεπτεµβρίου 

2013
73.132 1.318 9.466            (91.427)        (7.512) 241         (7.270)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2014
73.132                           1.318                9.466            (98.477)      (14.561) 225       (14.335)

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        - (4.414) (4.414)                 (119)         (4.533)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30 Σεπτεµβρίου 

2014
73.132 1.318 9.466          (102.891)      (18.975) 106       (18.869)

Η Εταιρεία
Μετοχικό 

κεφάλαιο         

�ιαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεµατικά 
Ζηµίες εις νέο Σύνολο

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2013
73.132 1.318 11.501            (84.274) 1.677

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        -               (5.812) (5.812)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30 Σεπτεµβρίου 

2013
73.132 1.318 11.501            (90.086)        (4.135)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2014
73.132 1.318 11.501            (98.363)      (12.412)

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        -               (3.149) (3.149)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 30 Σεπτεµβρίου 

2014
73.132 1.318 11.501          (101.512)      (15.561)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας



 
 
 
 

Σελίδα 6 από 29 

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

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

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09.2013

01.01-

30.09.2014

01.01-

30.09.2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζηµίες πρό φόρων         (4.191)           (6.334)           (2.804)           (5.293)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις              287                738               229               641 

(Κέρδος) / Ζηµία από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων                  -                    -                   -                   - 

Ζηµια από αναγκαστική εκποίηση επενδυτικών ακινήτων                  -              (679)                   -              (679)

Ζηµία από συµµετοχη              561                    -               561                   - 

Κέρδη από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων              (89)                (39)               (86)                (56)

Αναλογία ζηµιών από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης
             582                256                   -                   - 

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα           3.203             4.156            3.169            4.092 

Προβλέψεις                  -                300                   -               300 

Λειτουργικά  κέρδη προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 354  (1.602) 1.069  (995)

(Αύξηση)/Μείωση:   

Αποθέµατα                  -                    -                   -                   - 

Απαιτήσεις            (308)              (233)              (570)                (80)

Υποχρεώσεις (πλην δανειακών)            (858)           (1.436)           (1.433)           (1.784)

Τόκοι πληρωθέντες         (5.142)           (4.283)           (5.106)           (4.216)

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού                  -                (14)                   -                (14)

Φόροι πληρωθέντες                  -                (12)                   -                   - 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από (για) λειτουργικές δραστηριότητες (5.954) (7.580) (6.041) (7.089)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων                (6)                (69)                 (4)                (44)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων              201                391               199               267 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα           1.939                127            1.937               124 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 2.134  449  2.132  347  

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης            (398)              (840)              (355)              (739)

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού                  -           (1.277)                   -                   - 

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού           2.014             8.791            2.014            7.500 

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 1.616  6.674  1.659  6.761  

Καθαρή µείωση χρηµατικών διαθεσίµων (2.204) (457) (2.249) 19  

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 2.836  785  2.611  232  

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου 632 328 362 251

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 
 
 

Σελίδα 10 από 29 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(α) Νέα πρότυπα και διερµηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όµιλο και την Εταιρεία 

 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις εφαρµόζονται για πρώτη φορά το 2014 (ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014). Ωστόσο, δεν έχουν σηµαντική επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις ή ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείας ή δεν έχουν εφαρµογή για τον Όµιλο και την Εταιρεία. 

 

• Σφάλµα! Η αναφορά της υ�ερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη.Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

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

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων 

• �ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, �ΛΠ 27 Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

• �ΠΧΑ 11 Από ΚοινούΣυµφωνίες 

• �ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

• �ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – Γνωστοποιήσεις 

ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

• �ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιµέτρηση - Ανανέωση των 

Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 

• �ιερµηνεία 21: Εισφορές 

 

Τα επιπλέον πρότυπα, διερµηνείες και τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµη 

εφαρµοστεί, σε σχέση µε αυτά που περιγράφονται στις οικονοµικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 

στις 31 (εκεµβρίου 2013 είναι τα ακόλουθα: 

 

Τροποποιήσεις στο �ΛΠ 16 και το �ΛΠ 38: Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 

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

2016. Η τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά µε το πώς πρέπει να υπολογίζεται η 

απόσβεση των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την 

αρχή του (ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια και το (.Λ.Π. 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. Σύµφωνα µε την οποία 

το έσοδο αντανακλά ένα µοτίβο οικονοµικών οφελών που δηµιουργούνται από τη λειτουργία της 

επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος) και όχι από τα οικονοµικά οφέλη που 

προκύπτουν µέσω της χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσµα. Ο λόγος των παραγόµενων 

εσόδων στο σύνολο των εσόδων που αναµένεται να προκύψουν. (εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

απόσβεση ακινήτων. Εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισµού. Παρά µόνο σε πολύ περιορισµένες 

περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

ακόµη υιοθετήσει ακόµα την τροποποίηση αυτή. Η (ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας βρίσκεται σε 

διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 
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Τροποποιήσεις στο �ΠΧΑ 11: Λογιστικοποίηση απόκτησης συµµετοχικών τίτλων σε σχήµατα υπό 

κοινό έλεγχο: 

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

2016. Το (ΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές 

επιχειρήσεις. Η τροποποίηση προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη λογιστικοποίηση της απόκτησης 

συµµετοχής σε µια κοινή επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύµφωνα µε τα (ΠΧΑ και διευκρινίζει τον 

κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για της αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 

υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η (ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία 

εκτίµησης της επίδρασης της τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της. 

 

�ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβόλαια µε πελάτες: Tο Συµβούλιο (ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ(ΛΠ) και 

το Συµβούλιο Χρηµατοοικονοµικών Λογιστικών Προτύπων (ΣΧΛΠ) εξέδωσαν νέο πρότυπο αναγνώρισης 

εσόδων, το οποίο αντικαθιστά της υπάρχουσες απαιτήσεις των (ΠΧΑ και του αµερικάνικου πλαισίου 

λογιστικών αρχών (US GAAP). Το πρότυπο εφαρµόζεται σε της της συµβάσεις εσόδων και παρέχει ένα 

µοντέλο για την αναγνώριση και επιµέτρηση των πωλήσεων ορισµένων µη χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού). Εφαρµόζεται 

υποχρεωτικά για ετήσιες λογιστικές περιόδους οι οποίες ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017, 

αλλά επιτρέπεται νωρίτερη υιοθέτηση µε βάση τα (ΠΧΑ. Το πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί από την 

ΕΕ. Η (ιοίκηση του Οµίλου της Εταιρείας βρίσκεται σε διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης της 

τροποποίησης στην οικονοµική κατάσταση ή την απόδοση της.  

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υιοθετήσει νωρίτερα κάποιο πρότυπο, διερµηνεία ή τροποποίηση που 

έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει ακόµα εφαρµοστεί. 

 

(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 30η Σεπτεµβρίου 2014, στις 26 Νοεµβρίου 2014. 

 

(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 2013. 

 

 

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 € 4.533 και € 3.149 αντίστοιχα. Οι σωρευµένες ζηµίες κατά την 30η 
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Σεπτεµβρίου 2014 για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε € 102.891 και € 101.512 αντίστοιχα και το  

σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων € (18.975) και € (15.561) 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. 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 διατήρηση της 

απρόσκοπτης λειτουργίας του Οµίλου και της Εταιρείας 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 € 2 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, επίκειται υπογραφή 

σύµβασης ύψους 14.000.000 ευρώ µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση (έργο ΝΑΤΟ) από θυγατρική εταιρεία 

του Οµίλου µετά από απόφαση του Ελεγκτικού που τη δικαίωσε. Έχουµε τελεσίδικες και αµετάκλητες 

αποφάσεις για τις οποίες πιστεύουµε ότι θα πληρωθούµε εντός της τρέχουσας ή της επόµενης οικονοµικής 

χρήσης. Βέβαια έχουµε πλέον µπει σε ρυθµό εισπράξεων, έχουµε ήδη, στην προηγούµενη χρήση εισπράξει 

ποσό 4,6 εκατοµµύριων ευρώ από το έργο του Κηφισού, και στην τρέχουσα χρήση εισπράχθηκε ποσό 1,9 

εκατοµµύρια ευρώ από το έργο του Ο.Λ.Π. Η παρακαταθήκη σε εισπράξεις υπερβαίνει το ποσό των 70 

εκατοµµυρίων ευρώ.   

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε τους 

δανειστές της (τράπεζες) ώστε να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση (µέσω εκχώρησης απαιτήσεων από το 

Ελληνικό (ηµόσιο, καθώς και µέσω debtassets (ακίνητα έναντι χρεών)) ή και επιµήκυνση των υφιστάµενων 

τραπεζικών υποχρεώσεων, έτσι ώστε να βρίσκεται σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτές. 

 

4. �ΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 01/01-30/09/2014 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 

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 50,00% Συµµετοχών Άµεση 
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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 

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 ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Πειραιάς 13,66% 
Εκµετάλλευση και λειτουργία 

τουριστικού λιµένα 
Άµεση 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ 
Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ ΑΕ 
Αθήνα 4,60% Ενέργεια Άµεση 

 

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 εννεάµηνο της χρήσεως 2014, η ανάλυση των 

δραστηριοτήτων του Οµίλου κατά τοµέα δραστηριότητας έχει ως ακολούθως: 
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5.1Δεδοµένα περιόδου 01/01-30/09/2014 

 
 

 
Κατασκευαστική 

δραστηριότητα 

Απάλειψη 

διεταιρικών 

συναλλαγών 

Σύνολο 

Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 3.398 - 3.398 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (3.278) 12 (3.266) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) 120 12 132 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 184 (12) 172 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (717) - (717) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  (18) - (18) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (431 - (431) 

Κόστος χρηµατοδότησης - - (3.204) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών - - (3.635) 

Έσοδα (Ζηµίες) επενδύσεων - - (582) 

Αποτελέσµατα προ φόρων - - (4.217) 

Φόρος εισοδήµατος - - (342) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων - - (4.559) 

    

Αποσβέσεις 287  287 

    

5.2 Δεδοµένα περιόδου 01/01-30/09/2013  

 
Κατασκευαστική 

δραστηριότητα 

Απάλειψη 

διεταιρικών 

συναλλαγών 

Σύνολο 

Οµίλου 

Πωλήσεις προς τρίτους 4.653 (1) 4.652 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (5.346) 1 (5.345) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) (693) - (693) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 1.026 (12) 1.014 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.243) - (2.243) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  - - - 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (1.910) (12) (1.922) 

Κόστος χρηµατοδότησης - - (4.156) 

Αποτέλεσµα συνήθων εργασιών - - (6.078) 

Έσοδα (Ζηµίες) επενδύσεων - - (256) 

Αποτελέσµατα προ φόρων - - (6.334) 

Φόρος εισοδήµατος - - (444) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων - - (6.778) 

    

Αποσβέσεις 738  738 
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6. Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό): 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 

Κατά την 

30/09/2013 

Κατά την 

30/09/2014 

Κατά την 

30/09/2013 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων (4.529) (4.255) (4.496) (4.207) 

Έξοδα και ζηµιές συµµετοχών και λοιπών επενδύσεων (606) - (603) - 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (7) (28) (7) (9) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (5.142) (4.283) (5.106) (4.216) 

     

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.938 124 1.937 124 

Λοιπά  χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 1 3 - - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.939 127 1.937 124 

    - 

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (3.203) (4.156) (3.169) (4.092) 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο πραγµατοποιήθηκε µερική καταβολή του οφειλόµενου ποσού από την 

εταιρεία ΟΛΠ ΑΕ σύµφωνα µε την υπ αρίθµ 579/2005 απόφασης του (ιοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 

Από την ανωτέρω απόφαση επιδικάσθηκαν τόκοι υπερηµερίας συνολικού ποσού 1.922 οι οποίοι 

καταχωρήθηκαν στο χρηµατοοικονοµικό έσοδο της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. 

 

 

 

7. Φόροι εισοδήµατος: 

Σύµφωνα µε τον νέο ελληνικό φορολογικό νόµο 4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής των νοµικών 

προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα, αυξήθηκε από 20% σε 26% για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 

Ιανουαρίου 2013. 

 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

30/09/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

30/09/2013 

Φόρος εισοδήµατος περιόδου -  17  -  - 

Φόροι προηγουµένων χρήσεων -  -  -  - 

Αναβαλλόµενος φόρος (342)  (461)  (345)  (519) 

Σύνολο φόρων στα Αποτελέσµατα περιόδου (342)  (444)  (345)  (519) 
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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 (deferredtaxassets ή 

deferredtaxliabilities). Η αναγνωρισθείσα από τον Όµιλο ετεροχρονισµένη φορολογική απαίτηση 

(υποχρέωση) αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Υπόλοιπο έναρξης (2.045)  (1.126)  (1.776)  (786) 

Φόρος αποτελεσµάτων (342)  (919)  345  (989) 

Υπόλοιπο τέλους 1.703  (2.045)  1.431  (1.776) 

 

 

8. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια: 

Κατά την περίοδο 01.01.2014 έως 30.09.2014 οι συνολικές επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια του Οµίλου 

ανήλθαν σε € 6 και της Εταιρείας σε € 4 (30η Σεπτεµβρίου 2013: € 69 και € 44 για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα). 

 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού € 53.400 για 

την Εταιρεία και τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

 

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 30η Σεπτεµβρίου 2014 και 31η (εκεµβρίου 2013 για την Εταιρεία ανέρχεται σε € 161 και € 234 

αντίστοιχα. Για τον Όµιλο τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε € 776 και € 1.007. 

 

Τον Απρίλιο του 2012, επεδόθει µε δικαστικό επιµελητή εξώδικη δήλωση καταγγελίας σύµβασης 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου της Ανωνύµου εταιρίας Πειραιώς Leasing χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

προς την Βιοτέρ Α.Ε. και αφορά το κτίριο του Αγίου Στεφάνου. 

 

Το κτίριο αυτό εµφανίζεται στα ακίνητα για επένδυση µε αξία € 12.600 και στις υποχρεώσεις από 

χρηµατοδοτικές µισθώσεις µε αξία € 11.250. 

 

 

9. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες: 

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

τρέχουσα περίοδο αναλύονται ως ακολούθως: 
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Εταιρείες 
Υπόλοιπο 

01.01.2014 
Προσθήκες 

Πωλήσεις/ 

�ιαγραφές/ 

Αναταξινοµήσεις 

Υπόλοιπο 

30.09.2014 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 1.891 - - 1.891 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 499 - - 499 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 290 - - 290 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 348 - - 348 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 10 - - 10 

Σύνολο 3.039 - - 3.039 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «Βιοτερ 

Global Ltd», χωρίς όµως να συµµετέχει σε αυτήν η µητρική εταιρεία, Βιοµηχανικά Τεχνικά έργα Βιοτερ 

Α.Ε., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής, άµεσο και έµµεσο να κατέλθει σε 50%.  

 

 

10. Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες: 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες λογίζονται 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. Οι συµµετοχές του Οµίλου σε συγγενείς εταιρείες κατά την 30 

Σεπτεµβρίου 2014 αναλύονται ως εξής: 

 

Κατά την 30/09/2014 

Συγγενείς εταιρίες Ποσοστό συµµετοχής Λογιστικό υπόλοιπο 

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε 20,00% 2.286 

SMYRNI PARK A.E 20,00% 2.213 

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 19,41% 1.250 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 13,66% - 

METROPOLITAN ATHENS PARK A.E 8,35% 355 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 25,00% 21 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ 
ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ 

4,60% 30 

  6.126 

 

 

11. �ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού: 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν συµµετοχές στις 

ακόλουθες εταιρείες:   
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 Ο Όµιλος 

Εταιρείες Κατά την 30/09/2014   Κατά την 31/12/2013 

 
Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 
 

Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

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

(ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 157 21,47%  157 21,47% 

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% 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 7 4,60%  7 4,60% 

Υπόλοιπο 1.842   1.842  

 
 

 

 

 

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 αποµείωσης. Ο έλεγχος αποµείωσης των 

συµµετοχών διενεργείται µια φορά ετησίως εκτός και αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις αποµείωσης 

λόγω εκτάκτου γεγονότος. 

 

 

 

 Η Εταιρεία 

Εταιρείες Κατά την 30/09/2014   Κατά την 31/12/2013 

 
Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 
 

Λογιστική 

αξία 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

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

(ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ 157 21,00%  157 21,00% 

ΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚ Α.Ε. 33 10,44%  33 10,44% 

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

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

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  50 2,36%  50 2,36% 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΕ 7 4,60%  7 4,60% 

Υπόλοιπο 1.833   1.833  
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12. Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αφορούν ιδιόκτητα γήπεδα οικόπεδα και κτίρια τα οποία  έχουν αποκτηθεί 

µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη ενοικίων και την αύξηση της εµπορικής αξίας 

αυτών. Η κίνηση των ακινήτων για επένδυση για την περίοδο που έληξε την 30η Σεπτεµβρίου 2014 για 

τον Όµιλο έχει ως ακολούθως: 

 

 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης  

Σύνολο κατά την 01/01/2014 64.850 

Αναγκαστική εκποίηση - 

Σύνολο κατά την 30/09/2014 64.850 

 

Σύνολο κατά την 01/01/2013 69.550 

Αναγκαστική εκποίηση (4.700) 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 64.850 
 

 

 

 

13. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: 

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

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

  Πελάτες 11.790  13.129  10.819  11.218 

  Επιταγές εισπρακτέες και γραµµάτια 437  437  437  437 

  Βραχ. Απαιτήσεις κατά συνδεµένων και 

λοιπού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 
18.768  19.126  18.995  18.401 

  Επισφαλείς – επίδικοι πελάτες και χρεώστες 31.314  31.459  31.314  31.459 

  Χρεώστες διάφοροι 4.569  1.936  3.026  2.233 

  Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και 

πιστώσεων 
2.531  3.566  493  1.535 

  Έξοδα επόµενων χρήσεων -  -  -  - 

  Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 29.514  28.684  29.514  28.684 

 98.923  98.337  94.598  93.967 

Μείον: Προβλέψεις (58.259)  (58.259)  (53.450)  (53.450) 

Υπόλοιπο 40.664  40.078  41.148  40.517 
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Η ενηλικίωση των υπολοίπων των απαιτήσεων και η ποιότητα αυτών αναλύεται ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 
31/12/2013 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 
31/12/2013 

60-90 ηµέρες 410  580  390  560 

90-365 ηµέρες 26.550  27.580  25.150  25.517 

>365 ηµέρες 71.963  70.177  69.058  67.890 

Υπόλοιπο  98.923   98.337      94.598   93.967  

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 
31/12/2013 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 
31/12/2013 

Εξυπηρετούµενες Απαιτήσεις 36.530  37.598  36.780  38.337 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση-αποµειωµένες 59.743  58.259  55.588  53.450 

Απαιτήσεις σε καθυστέρηση, µη αποµειωµένες 2.650  2.480  2.230  2.180 

Σύνολο 98.923   98.337   94.598   93.967  

 

 

14. 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 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

        

Παγκρήτια Τράπεζα 6  6  4  4 

Σύνολο 6  6  4  4 

 

 

 

15. Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα: 

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

καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Ταµείο 47  11  22  1 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 585  2.825  340  2.610 

Σύνολο 632  2.836  362  2.611 

 

 

16. 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. 

 

17. �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 30/09/2014  Κατά την 31/12/2013 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 52.775 -  51.073 - 

Τράπεζα Πειραιώς 36.066 -  35.072 - 

EFG Eurobank Εργασίας 13.769 -  14.459 - 

Τράπεζα Αττικής 3.757 -  3.749 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 570 10.406  581 10.793 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 107.440 10.406  105.437 10.793 

  
 

 
   

 Η Εταιρεία 

 Κατά την 30/09/2014  Κατά την 31/12/2013 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 52.240 -  50.546 - 

Τράπεζα Πειραιώς 36.066 -  35.072 - 
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EFG Eurobank Εργασίας 12.295 -  12.977 - 

Τράπεζα Αττικής 3.757 -  3.749 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 489 10.406  475 10.775 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 105.350 10.406  103.322 10.775 

 

 

Τα ανωτέρω µακροπρόθεσµα οµολογιακά δάνεια χρησιµοποιήθηκαν ως αναχρηµατοδότηση µέρους του 

υφιστάµενου βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της εταιρείας. Για τα ανωτέρω οµολογιακά δάνεια 

η Εταιρεία πρέπει να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκειά τους και µέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, 

ικανοποιητική κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και ρευστότητα όπως αυτές καθορίζονται από 

συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που προβλέπονται από τις αντίστοιχες δανειακές 

συµβάσεις. Κατά την 30 Σεπτεµβρίου 2014 ο Όµιλος δε βρίσκεται σε συµµόρφωση µε τους 

συγκεκριµένους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, για κανένα από τα µακροπρόθεσµα δάνεια, για το λόγο 

αυτό πραγµατοποιήθηκε ανακατάταξη των µακροπρόθεσµων δανείων σε βραχυπρόθεσµα δάνεια.  

 

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  

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 10.976  11.374  10.895  11.250 

Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος (570)  (581)  (489)  (475) 

Μακροπρόθεσµο µέρος 10.406  10.793  10.406  10.775 

 

 

18. 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.  
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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 

30/09/2014 
  

Κατά την 

30/09/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

30/09/2013 

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        

Έξοδα µισθοδοσίας 850  950  675  850 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 268  306  219  278 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
4  -  3  - 

Συνολικό κόστος 1.122  1.256  897  1.128 

 

 

 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 52  51  34  34 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της 

χρήσεως 
-  (14)  -  (14) 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως 
3  15  3  14 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 55  52  37  34 

 

 

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.  

 

 

 

19. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις: 

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

αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

30/09/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Προµηθευτές 10.056  11.682  10.153  11.784 

Επιταγές πληρωτέες 549  549  240  240 

Προκαταβολές πελατών 4.072  4.072  4.042  4.042 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 245  268  238  261 

Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 

επιχειρήσεις/κοινοπραξίες 
419  501  678  678 

Πιστωτές διάφοροι 4.228  3.271  4.399  4.076 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 2.208  2.310  2.208  2.310 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 2  2  -  - 

Υπόλοιπο 21.779  22.655  21.958  23.391 

 

 

 

20. 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 30η Σεπτεµβρίου 2014, ήταν οι εξής: 
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Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της (ιοίκησης και των (ιευθυντικών Στελεχών του Οµίλου και της 

Εταιρείας κατά την περίοδο 01/01-30/09/2014 ανήλθαν σε € 54 και € 54 αντίστοιχα. 

 

 

21. �εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις: 

21.1 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 και 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 είχε οριστεί κατόπιν αναβολής η 26η 

Φεβρουαρίου 2014. Στις 26 Φεβρουαρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε η δικάσιµος της ανωτέρω αγωγής 

ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στην οποία παρέστησαν η ενάγουσα Βιοτέρ ΑΕ το 

εναγόµενο Ε.Μ.Σ.Τ και µε πρόσθετη παρέµβαση το Ελληνικό (ηµόσιο. Κατετέθησαν οι σχετικές 

προτάσεις και αντικρούσεις. Μετά από εξέταση µαρτύρων και την σχετική αξιολόγηση των καταθέσεων 

το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για την έκδοση απόφασης, πιθανότατα εντός του 2014 . 

 

21.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος κατά την 30η Σεπτεµβρίου 2014 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως 

συµβάσεων συνολικού ποσού € 45.338 (31η (εκεµβρίου 2013: € 45.589). 

 

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

 

Εταιρεία Από  Έως 

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. (Μητρική) 2010  2013 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 2010  2010 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 2010  2013 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 2010  2013 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 2010  2010 

Β & Τ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010  2013 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 2008  2013 
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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 € 246 (31 (εκεµβρίου 2013: € 246). 

 

 

22. Χρηματοοικονομικά μέσα – Ιεράρχηση εύλογης αξίας 

 

Ο Όµιλος 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 30η Σεπτεµβρίου 2014, ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω χρηµατοοικονοµικά µέσα 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία:   

 Ο Όµιλος 

 Εύλογη Αξία –30.09.2014 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
(ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

- 1.842 - 1.842 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

- 24 - 24 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) 

- - - - 

  

  
 
 
 
 






