
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :

Αρµόδια Αρχή: Περιφέρεια Αττικής Σύνθεση �ιοικητικού Συµβουλίου:                                     

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικον. Καταστάσεων: 27 Μαρτίου 2015 Κατσάνης Βασίλειος - Πρόεδρος

Νόµιµος Ελεγκτής: Γεώργιος Αναστ. Μπατσούλης Κορδαλής 'ηµήτριος - Αντιπρόεδρος & 'ιευθύνων Σύµβουλος

Ελεκτική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Κωνσταντινόπουλος Αλέξανδρος - Μέλος 'Σ

Τύπος Εκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη Αγγελόπουλος 'ηµήτριος - Μέλος '.Σ. 

�ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρείας: www.bioter.gr Αδαµαντόπουλος Μιχαήλ - Μέλος 'Σ

31.12.2014 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές �ραστηριότητες

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία                               539                                 959 

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                            1.670                              1.600 

Αποθέµατα                                 -                                     -   (Ζηµίες)/Κέρδη προ φόρων (Συνεχιζόµενες δραστηριότητες)                                668                              (619)

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις                            1.264                                 334 Προσαρµογές για:

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                               157                                 215 Αποσβέσεις                                170                               160 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                           3.630                             3.108 (Κέρδη)/ζηµιές από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων                                    5                                 -   

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα                                (57)                               (32)

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πρόβλεψη αποµείωσης θυγατρικής                                  -                                 500 

Μετοχικό Κεφάλαιο (2.020.900 µετοχές των € 2,00)                            4.042                              4.042 Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού                                    2                                   1 

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής Θέσης                          (2.909)                            (3.393) Προβλέψεις                                  -                            (2.502)

Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρίας (α)                            1.133                                 648 (Αύξηση)/Μείωση:

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις                                 -                                     -   Αποθέµατα                                  -                                   -   

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις                                   8                                    6 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις                              (830)                            2.055 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις                            1.812                              1.836 Προκαταβολές                                  -                                   -   

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις                               677                                 618 Αύξηση/(Μείωση):

Σύνολο υποχρεώσεων (β)                            2.497                              2.459 Προµηθευτές                                  59                               214 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)                           3.630                             3.108 'εδουλευµένες και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις                                  -                                   -   

Τόκοι πληρωθέντες                                (74)                               (38)

Φόροι πληρωθέντες                                  -                                   -   

Πληρωµές για αποζηµίωση προσωπικού                                  -                                   -   

01.01 - 31.12.2014 01.01 - 31.12.2013 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                                  -                                     1 

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) λειτουργικές δραστηριότητες                                (57)                             (260)

Κύκλος εργασιών                               526                                   -   
Μικτά Κέρδη                               227                            (1.014) Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων                               725                               (588) Αγορές ενσώµατων παγίων στοιχείων                                  -                                 (33)
Κέρδη προ φόρων                               668                               (619) Απόκτηση θυγατρικών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                                  -                                   -   
Κέρδη µετά από φόρους (Α)                              485                              (938) Επιστροφή µετοχικού κεφαλαίου                                  -                                   -   

Πωλήσεις ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων                                    6                                 18 
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) -                                  -                                   Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα                                  17                                   6 

(Aγορές)/πωλήσεις χρηµ/κών  στοιχείων αποτιµώµενα σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων                                  -                                     4 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)                              485                              (938) Ταµειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες                                 23                                 (5)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή – βασικά & αποµειωµένα(σε €)                          0,2400                          (0,0807)
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών Ταµειακές ροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες
αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων                               895                               (428) Εξοφλήσεις δανείων                                (24)                                 19 

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                  -                                   -   

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης                                  -                                 (32)

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες                                (24)                               (13)

31.12.2014 31.12.2013

Καθαρή αύξηση /(µείωση) χρηµατικών διαθεσίµων                                (58)                             (277)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)                               648                              1.587 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους                               485                               (938) Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή του έτους                               211                              488 

Λοιπές µεταβολες                                 -                                     -   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)                           1.134                                648 Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος του έτους                               153                              211 

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. 'εν 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 'ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στις 31/12/2014 ανέρχεται στα 6 άτοµα. Στις 31/12/2013 ο αντίστοιχος αριθµός 
    του προσωπικού ήταν 6 άτοµα. 31/12/2014 31/12/2013
4. Το σύνολο των λοιπών προβλέψεων για την Εταιρεία είναι € 0. α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών -                                   -                                  
5. 'εν 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 173                              568                              

      καταρτίζει η εταιρία "Βιοµηχανικά Εργα Βιοτερ ΑΕ" µε έδρα της Ελλάδα η οποία συµµετείχε στις 31/12/2014 στο µετοχικό κεφάλαιο της δ) Υποχρεώσεις 13                                10                               

      Εταιρίας µε 84%. ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης 89                                47                               

7. Η σχηµατισµένη πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας κατά την 31/12/2014 ανερχόταν στο ποσό των € 33. στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 6                                  2                                 

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 -                                   -                                  

9. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία για τη χρήση 2014 ανήλθαν σε € 1.

Ο ΠΡΟΕ'ΡΟΣ ΤΟΥ '.Σ. Ο 'ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 'ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡ'ΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΓΑΡΙ'ΑΣ

Α'Τ. ΑΚ 765440 Α'Τ. X 594707 Α.'.Τ.  ΑΙ 513428

Αρ Αδείας Α τάξης 18871

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.

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

Ε�ΡΑ: ΕΥΤΥΧΙ�ΟΥ 45  11634 - ΑΘΗΝΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 έως 31 �ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015

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

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 Ι�ΙΩΝ 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 ΕΣΟ�ΩΝ

καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

(ποσά σε  χιλιάδες ευρώ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


