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Ετήσια Έκθεση του 0ιοικητικού Συµβουλίου 

της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

επί των Ενοποιηµένων και Ατοµικών Οικονοµικών Καταστάσεων 

για την περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις υπ’ αριθµόν 2/1328/1.4.2015 & 

4/1332/9.4.2015 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανεστάλη η διαπραγµάτευση 

των µετοχών της εταιρείας. Σας υποβάλουµε ξανά τροποποιηµένη την Ετήσια Έκθεση του 

�ιοικητικού Συµβουλίου για την τρέχουσα χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014), έπειτα από τις 

µεταβολές που επήλθαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2014 λόγω της 

επανεκτίµησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας έτσι ώστε να είναι 

σύµφωνες µε τις διατάξεις των �ΛΠ/�ΠΧΑ. Το αποτέλεσµα της επανεκτίµησης βάρυνε την 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος και ανήλθε σε ζηµία € 1.605. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την 

οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Α.Ε., περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα 

οικονοµική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σηµαντικών 

συναλλαγών που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν 

προσώπων, παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιµήσεων για την εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων του Οµίλου και της Εταιρείας για την επόµενη οικονοµική χρήση, καθώς 

και πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές, το µετοχικό κεφάλαιο και σηµαντικές συµφωνίες 

που ήταν σε ισχύ κατά τη λήξη της κλειόµενης οικονοµικής χρήσεως.  

 

Α. Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για τον Όµιλο και την Εταιρεία 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος συνέχισαν της δραστηριότητες τους κατά τη χρήση που έληξε και 

παρουσίασαν τα παρακάτω οικονοµικά αποτελέσµατα. 

 

Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση, 

ανήλθε σε € 4.946 χιλ. (2013: 4.784 χιλ.), και € 4.420 χιλ. (2013: € 4.781 χιλ.), αντίστοιχα, 

εµφανίζοντας µικρή αύξηση 3,28% και µείωση 7,55% αντίστοιχα σε σχέση µε την 
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προηγούµενη χρήση. Η εν λόγω µεταβολή οφείλεται στο ότι η εταιρεία έχει επικεντρωθεί 

κυρίως στην αποπεράτωση των υφισταµένων έργων και στην είσπραξη των οφειλόµενων 

από το δηµόσιο. Το 2015 η εταιρεία, υπό προϋποθέσεις, θα προσπαθήσει να αυξήσει τις 

συµβάσεις των ανεκτέλεστων της έργων ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί, πρωτίστως, στις 

λειτουργικές της δαπάνες.  

 

Κέρδη µετά από φόρους  

Τα κέρδη µετά από φόρους του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την τρέχουσα οικονοµική 

χρήση, ανήλθαν σε € (13.410) χιλ. (2013: € (13.844) χιλ.) και € (14.364) χιλ. (2013: € 

(14.088) χιλ.) αντίστοιχα. 

Τη χρονιά που µας πέρασε η εταιρεία παρουσίασε µικρότερες ζηµίες σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά. Η αρνητική οικονοµική συγκυρία την οποία βιώνουµε στην χώρα µας 

έχει επηρεάσει αντίστοιχα και τα αποτελέσµατα, τόσο του Οµίλου, όσο και της Εταιρείας, 

όµως µέσω της συνεχόµενης µείωσης του λειτουργικού κόστους προσπαθούµε να 

περιορίσουµε τις επιπτώσεις της. 

 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την 

τρέχουσα οικονοµική χρήση, ανήλθαν σε € (9.584) χιλ. (2013: € (6.527) χιλ.) και € (9.706) 

χιλ. (2013: € (6.119) χιλ.) αντίστοιχα, εµφανίζοντας αύξηση 31,90% και 36,96% αντίστοιχα 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, κατά κύριο λόγο από το µεγάλο χρηµατοοικονοµικό 

κόστος.  

 

Σύνολο τραπεζικού δανεισµού 

Το σύνολο του τραπεζικού δανεισµού (µακροπρόθεσµου και βραχυπρόθεσµου) του Οµίλου 

και της Εταιρείας, κατά τη λήξη της Κλεοµένης οικονοµικής χρήσεως, ανήλθε σε € 121.599 

χιλ. (2013: € 116.230 χιλ.) και € 119.580 χιλ. (2013: € 114.097 χιλ.). Η Εταιρεία 

παρουσίασε, για τη χρήση 2014, αυξηµένες ανάγκες κεφαλαίου κινήσεως, απόρροια της 

δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας. 

 

Καθαρή Θέση 

Η καθαρή θέση των µετόχων του Οµίλου και της Εταιρείας, κατά την κλειόµενη οικονοµική 

χρήση, ανήλθαν σε € (25.330) χιλ. (2013: (14.336) χιλ. ) και € (24.362) χιλ. (2013: (12.412) 

χιλ.) αντίστοιχα, εµφανίζοντας σηµαντική µεταβολή. 
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Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση και 

επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

Τα σηµαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την κλειόµενη οικονοµική χρήση καθώς 

και η επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως: 

1. Στην τρέχουσα οικονοµική χρήση εισπράχθηκε ποσό πιστωτικών τόκων 1.937 από έργο 

του Ο.Λ.Π., µετά την τελεσιδικία απαιτήσεων της εταιρείας. 

 

Γ. Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία 

συντάξεως της παρούσας εκθέσεως 

�εν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα, που να χρήζουν αναφοράς, από την λήξη της χρήσεως 

µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης. 

 

0. Προβλεπόµενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Κατά τη διάρκεια της επόµενης χρήσης, οι προτεραιότητες του Οµίλου, είναι οι ακόλουθες: 

1. Και στην επόµενη χρήση θα δοθεί βάρος κυρίως στην συνέχιση των εργασιών των 

υφιστάµενων έργων, µε σκοπό την ολοκλήρωσή τους και στη συνέχεια, την παράδοσή 

τους στους κυρίους του εκάστοτε έργου και την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών. 

2. Η εταιρεία θα συνεχίσει την προσπάθειά της για είσπραξη των οφειλοµένων από το 

�ηµόσιο, οφειλές οι οποίες έχουν προκύψει από εκτελεσµένες εργασίες πιστοποιηµένες 

ή µη, καθώς και απαιτήσεις της εταιρείας µας προς το �ηµόσιο από τελεσίδικες 

αποφάσεις των Ελληνικών �ικαστηρίων. 

3. Η θυγατρική εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής σύµβασης 

ύψους €14.000 χιλ., µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση (Έργο ΝΑΤΟ), έπειτα από την 

απόφαση έγκρισης της σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Ε. Ίδιες µετοχές που κατέχονται από την Εταιρεία 

Η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. κατά την 31/12/2014 κατείχε 

851.800 µετοχές της µητρικής εταιρείας του Οµίλου (ίδιες µετοχές), οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν ποσοστό το 4,85% επί του συνολικού κεφαλαίου.  

 

ΣΤ. 0ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 

κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Οµίλου έχουν 

ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι 
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αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου. Η διαχείριση κινδύνου 

διενεργείται από την Οικονοµική �ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της οποίας 

εγκρίνονται από το �ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

περιλαµβάνει την αναγνώριση, υπολογισµό και αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες της Εταιρείας. 

 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός 

συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. 

 

Κίνδυνος τιµής 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων, λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 

ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στην κατηγορία 

επενδύσεις σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά από την 

υιοθετούµενη στρατηγική της �ιοικήσεως αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις, λόγω της 

πραγµατοποίησης επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου επενδυτικού ορίζοντα, 

καθώς και την βελτίωση της αξίας αυτών µε µελέτες αξιοποίησης. 

 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, 

οι οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις κατηγορίες των διαθέσιµων 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσεως. Η �ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων 

των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήριο) και 

αναλαµβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, δράσεις, µε στόχο πάντα την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επένδυσης.  

 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών πρώτων υλών που 

χρησιµοποιεί στην εκτέλεση των τεχνικών έργων που αναλαµβάνει. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιµετωπίζεται επαρκώς µε την εξασφάλιση σχετικής πρόβλεψης στο σύνολο σχεδόν των 

συµβάσεων που συνάπτει ο Όµιλος για την εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, στην 

οποία προβλέπεται η αναθεώρηση του κόστους αυτών, λόγω µεταβολής της αξίας των 

χρησιµοποιούµενων υλικών. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει κυρίως από 

περιορισµένο αριθµό ακινήτων τα οποία ο Όµιλος κατασκευάζει µε σκοπό την πώλησή τους 
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και αποκόµιση οικονοµικού οφέλους στο µέλλον αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή 

των τιµών πώλησης των ακινήτων που διαθέτει. 

 

Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κίνδυνο από την διακύµανση των επιτοκίων στις µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της. Κατά την 31/12/2014 το σύνολο των 

µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια 

κυµαινόµενου επιτοκίου. Η �ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 

επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη 

διάρκεια των δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε οµιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 

τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις 

πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και 

διενεργηµένων συναλλαγών. Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, 

κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι απαιτήσεις του αφορούν περιορισµένο αριθµό πελατών, οι 

οποίοι είναι το Ελληνικό �ηµόσιο και διεθνούς κύρους εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες, 

γεγονός που µετριάζει κάπως τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

Για τις τράπεζες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µόνο ανεξάρτητα εκτιµηµένες εταιρείες µε 

ελάχιστη βαθµολόγηση ΒΒΒ (Standard & Poor´s) γίνονται αποδεκτοί. Εάν οι πελάτες µπορούν 

να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται στη 

διαχείριση του συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση, που δεν 

υπάρχει ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την οικονοµική του κατάσταση, 

προηγούµενες συναλλαγές µε αυτόν, καθώς και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια του 

συνόλου σχεδόν των πελατών προσδιορίζονται επακριβώς από τις συµβάσεις εκτελέσεως 

τεχνικών έργων και τα µισθωτήρια συµβόλαια ακινήτων που συνάπτει κατά περίπτωση η 

�ιοίκηση του Οµίλου. Η ορθή τήρηση των συµφωνηµένων όρων των εν λόγω συµβολαίων 

παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Λόγω της υφιστάµενης διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της διστακτικότητας των τραπεζών 

στη χρηµατοδότηση του κατασκευαστικού κλάδου χωρίς σηµαντικές εγγυήσεις, της 
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µειωµένης χρηµατοδότησης από τις τράπεζες των ιδιωτικών τεχνικών έργων και της 

αδυναµίας του δηµόσιου τοµέα να εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, κατά τη λήξη 

της κλειόµενης χρήσεως υπήρχαν συνθήκες αυξηµένου κινδύνου ρευστότητας. Λόγω όµως 

της προσπάθειας της �ιοίκησης αντιµετωπίστηκαν οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις και 

31/12/2014 η εταιρεία δεν είχε καµία ληξιπρόθεσµη υποχρέωση στο �ηµόσιο (ΙΚΑ & 

Εφορία). Ο κίνδυνος αυτός επιπλέον αντιµετωπίζεται, µέσω της δυνατότητας σύναψης νέων 

δανείων µε την εκχώρηση πιστοποιήσεων ιδιωτικών και δηµοσίων έργων και την εκχώρηση 

συµβάσεων ιδιωτικών έργων στις τράπεζες, χρηµατοδοτώντας έτσι τις τρέχουσες 

υποχρεώσεις του Οµίλου και τις δόσεις των δανείων που καθίστανται απαιτητές. 

Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, ο Όµιλος δεν διατήρησε την ελάχιστη αναλογία 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών που προβλέπονταν από τις συµβάσεις των οµολογιακών 

δάνειων που αναφέρονται στη Σηµείωση 27. H Εταιρεία και ο Όµιλος συνέταξαν τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της κλειόµενης χρήσεως µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας (going concern). 

 

Ζ. Σηµαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και 

συνδεδεµένων προσώπων 

Οι σηµαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν µεταξύ της Εταιρείας και του Οµίλου και 

των συνδεδεµένων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο �.Λ.Π. 24, κατά τη διάρκεια της 

κλειόµενης χρήσεως, έχουν ως ακολούθως (ποσά σε χιλιάδες ευρώ): 

 

  Όµιλος  Εταιρεία Αιτιολογία 

α) Έσοδα     

Θυγατρικές  0 16 

Λοιπές εταιρείες 0 0 

Όµιλος: Τα έσοδα από Κοινοπραξίες και 
Λοιπές εταιρείες προέρχονται από παροχή 
υπηρεσιών καθώς και έσοδα από ενοίκια. 
Από θυγατρικές δεν υπάρχουν έσοδα. 
Εταιρεία: Τα έσοδα από τις θυγατρικές 
προέρχονται από ενοίκια και πώληση 
παγίων και έσοδα από παροχή 
υπηρεσιών, τα δε έσοδα από 
Κοινοπραξίες και Λοιπές εταιρείες από 
τιµολόγηση προµηθειών εγγυητικών 
επιστολών. 

Β) Έξοδα     

Θυγατρικές  0 0 

Λοιπές εταιρείες 0 0 

Όµιλος: Τα έξοδα από Κοινοπραξίες και 
Λοιπές εταιρείες προέρχονται από 
διοικητικές δαπάνες, ενώ οι θυγατρικές 
δεν έχουν έξοδα.  
Εταιρεία: Στην εταιρεία δεν υπάρχουν 
έξοδα ούτε από θυγατρικές, ούτε από 
Κοινοπραξίες και λοιπές εταιρείες. 
 

Γ) Απαιτήσεις     
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Θυγατρικές  281 941 

Λοιπές εταιρείες 0 585 

Όµιλος: Οι απαιτήσεις από Κοινοπραξίες 
και Λοιπές εταιρείες προέρχονται από 
κέρδη της εταιρείας, από την συµµετοχή 
της στις Κοινοπραξίες και από ενοίκια 
στις Λοιπές εταιρείες.  
Εταιρεία: Απαιτήσεις από θυγατρικές 
έχουν προκύψει από ενοίκια και από 
χρηµατικές διευκολύνσεις προς τις 
θυγατρικές, για τις δε Κοινοπραξίες και 
Λοιπές εταιρείες προέρχονται από κέρδη 
της εταιρείας από την συµµετοχή της σε 
Κοινοπραξίες και διάφορα διοικητικά 
έξοδα στις Λοιπές εταιρείες. 

      
0) Υποχρεώσεις     

Θυγατρικές  82 523 

Λοιπές εταιρείες 0 40 

Όµιλος: Οι υποχρεώσεις προέρχονται από 
δανεισµό σε Κοινοπραξίες για κάλυψη 
υποχρεώσεών τους και από λήψη 
υπηρεσιών και αγορά παγίων στις Λοιπές 
εταιρείες και για τις θυγατρικές από 
παροχή υπηρεσίας. 
Εταιρεία: Οι υποχρεώσεις στις 
θυγατρικές προέρχονται από οφειλόµενο 
κεφάλαιο από χρηµατικές διευκολύνσεις 
και από ενοίκια µηχανηµάτων και 
µηχανολογικού εξοπλισµού.  
Οι υποχρεώσεις των Κοινοπραξιών 
προέρχονται από δανεισµό για κάλυψη 
υποχρεώσεών τους και των Λοιπών 
εταιρειών από λήψη υπηρεσιών. 

      
ε) Συναλλαγές και αµοιβές 
διευθυντικών στελεχών και 
µελών της διοικήσεως 

60 60 
Έξοδα παροχής υπηρεσιών των 
�ιευθυντικών στελεχών και µελών 
διοικήσεως προς την εταιρεία. 

      
στ) Απαιτήσεις από 
διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοικήσεως 

124 124   

      
Ζ) Υποχρεώσεις προς 
διευθυντικά στελέχη και 
µέλη της διοικήσεως 

73 57   

 

 

Η. 0ιάρθρωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στις 31.12.2014 ανέρχεται σε ευρώ 73.131.776,64 και 

διαιρείται σε 17.579.754 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 4,16 ευρώ εκάστη. Όλες οι µετοχές 

είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χ.Α., στην κατηγορία 

Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. Αυτή την περίοδο λόγω και του γεγονότος που 

προαναφέραµε η διαπραγµάτευση των µετοχών είναι υπό αναστολή. Οι µετοχές της 

εταιρείας είναι κοινές ονοµαστικές µε δικαίωµα ψήφου.  
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Θ. Περιορισµοί στη µεταβίβαση µετοχών της Εταιρείας 

Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται 

περιορισµοί στη µεταβίβαση από το καταστατικό της. 

 

Ι. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των 

άρθρων 9 έως 11 του Ν. 3556/2007 

Ο κος Γεώργιος Μαυροσκότης κατέχει, µε ηµεροµηνία 31/12/2014, ποσοστό 26,16% του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επιπλέον την 14/10/2014 η εταιρεία PROLINE 

CONSULTANTS S.A., στην οποία ο κος Γεώργιος Μαυροσκότης κατέχει το 100% των µετοχών 

της, αύξησε το ποσοστό της σε 6,97% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τέλος 

αναφέρουµε πως κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο 

του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 

 

ΙΑ. Κάτοχοι κάθε είδους µετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 

�εν υφίστανται µετοχές της εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά 

δικαιώµατα ελέγχου. 

 

ΙΒ. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου - προθεσµία άσκησης σχετικών δικαιωµάτων  

�εν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

 

ΙΓ. Συµφωνίες µεταξύ των µετόχων της Εταιρείας 

�εν είναι γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι οποίες 

συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση δικαιωµάτων 

ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

Ι0. Κανόνες διορισµού και αντικατάσταση µελών του 0ιοικητικού Συµβουλίου & 

τροποποίηση του καταστατικού 

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την 

αντικατάσταση των µελών του �ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των 

διατάξεων του καταστατικού δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 

2190/1920.  
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ΙΕ. Αρµοδιότητα του 0ιοικητικού Συµβουλίου ή ορισµένων µελών του για έκδοση νέων 

µετοχών ή την αγορά ιδίων µετοχών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας µε απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του Άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο �.Σ. το δικαίωµα, µε απόφασή του που 

λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των µελών, του να αυξάνει το 

µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών µέχρι το ποσό του 

κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο �.Σ. η εν 

λόγω εξουσία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του Άρθρου 16 του 

Κ.Ν. 2190/1920 οι εισηγµένες στο Χ.Α. εταιρείες µπορούν µε απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως των µετόχων τους να αποκτούν ίδιες µετοχές µέσω του Χ.Α. µέχρι ποσοστού 

10% του συνόλου των µετοχών τους. �εν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της 

εταιρείας. 

 

ΙΣΤ. Κάθε σηµαντική συµφωνία που έχει συνάψει η Εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 

τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν 

δηµόσιας πρότασης 

 

�εν υφίσταται τέτοια συµφωνία. 

 

ΙΖ. Κάθε συµφωνία που η Εταιρεία έχει συνάψει µε τα µέλη του 0ιοικητικού της 

Συµβουλίου ή µε το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζηµίωση σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµό της θητείας ή απασχόλησης 

τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης 

 

�εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε τα µέλη του �ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης 

τους εξαιτίας της δηµόσιας πρότασης. 

 

ΙΗ. Υποκαταστήµατα 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήµατα. 
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0ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 0ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 

Η δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 κ.ν. 

2190/1920 και αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης του 0.Σ. της Εταιρείας 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ι. Αρχές Εταιρικής 0ιακυβέρνησης 

H Εταιρεία έχει καταρτίσει ΚΕ� σύµφωνα µε το Ν.3873/2010, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην 

ιστοσελίδα της (www.bioter.gr). 

 

ΙΙ. Πρακτικές Εταιρικής 0ιακυβέρνησης Πλέον των προβλέψεων του Νόµου 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που είναι σύµφωνες µε το 

Νόµο και περιγράφονται στον Κωδικός Εταιρικής �ιακυβέρνησης που έχει καταρτίσει. 

 

III. Περιγραφή του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (και διαχείρισης κινδύνων σε 

σχέση µε τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων) 

Στη ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. λειτουργεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που υπάγεται απευθείας στο 

�.Σ. Ο Προϊστάµενος Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπάλληλος της εταιρείας και ορίσθηκε µε 

απόφαση του �.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.3016/2002 και εποπτεύεται από 

την Επιτροπή Ελέγχου. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του ο Εσωτερικός Ελεγκτής 

συνεργάζεται και ενηµερώνει τον Πρόεδρο του �.Σ. και τον Γεν. �/ντή και �/ντα Σύµβουλο 

για την πορεία του έργου του κατά τακτά χρονικά διαστήµατα και ιδιαίτερα όταν αυτό 

ζητηθεί ή όταν υφίσταται θέµα λήψης απόφασης από το �.Σ. για οποιοδήποτε θέµα άπτεται 

της αρµοδιότητας του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Το �.Σ. υποστηρίζει τον Εσωτερικό Έλεγχο προκειµένου: 

- να λειτουργεί ως σύµβουλος του �.Σ. σύµφωνα µε τις ελεγκτικές αρχές 

- να λειτουργεί αντικειµενικά και ανεξάρτητα  

- να παρέχει τις υπηρεσίες του µέσω αναλύσεων, αξιολογήσεων, εισηγήσεων 

- να έχει πρόσβαση σε αρχεία και στοιχεία της Εταιρείας που είναι απαραίτητα για τη 

διενέργεια ελέγχου 

Αναφορικά µε τη διαδικασία σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων η Εταιρεία: 

1. �ιορίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί το έργο των εξωτερικών ελεγκτών µε τη συνδροµή 

της Επιτροπής Ελέγχου 

2. Λειτουργεί δικλείδες ασφαλείας οι οποίες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαµβάνουν: 

- επαρκή διαχωρισµό αρµοδιοτήτων 
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- εποπτεία και εγκρίσεις όλων των σηµαντικών συναλλαγών βάσει της υπηρεσιακής 

ιεραρχίας 

- σύστηµα ορισµού εκπροσώπων για την πραγµατοποίηση των οικονοµικών συναλλαγών 

της εταιρείας 

3. Αναθέτει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου την αξιολόγηση των δικλείδων ασφάλειας 

που αφορούν στην διαδικασία σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας συνδράµει το �ιοικητικό Συµβούλιο κατά την άσκηση 

των εποπτικών αρµοδιοτήτων του και κυρίως στους εξής τοµείς: 

- Αξιολόγηση των οικονοµικών καταστάσεων ως προς την πληρότητα και την συνέπειά 

τους. 

- Παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικού ελέγχου. 

- �ιασφάλιση της ανεξαρτησίας των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Ν.3693/2008 εξέλεξε κατά την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 Επιτροπή Ελέγχου αποτελούµενη από τα 

ακόλουθα µη εκτελεστικά µέλη του �ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας: 

1) Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης, µη εκτελεστικό µέλος 

2) Αναστάσιος Σακελλάρης, µη εκτελεστικό µέλος 

3) Γρηγόριος �έδες, Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 

Ο Τακτικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο οποίος διενεργεί τον έλεγχο των ετησίων και των 

ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, δεν παρέχει άλλου είδους µη ελεγκτικές υπηρεσίες 

προς την Εταιρεία, ούτε συνδέεται µε οποιαδήποτε άλλη σχέση µε την Εταιρεία προκειµένου 

να διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η αντικειµενικότητα, η αµεροληψία και η ανεξαρτησία 

του. 

 

ΙV. Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία (γ), (δ), (στ), (η) και (θ) της παρ. 1 του 

άρθρου 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 

Τα ανωτέρω πληροφοριακά στοιχεία εµπεριέχονται σε άλλο τµήµα της Έκθεσης �ιαχείρισης 

που αναφέρεται στις πρόσθετες πληροφορίες του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν.3556/2007 

 

V. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης - 0ικαιώµατα των µετόχων και τρόπος 

άσκησής τους 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση σύµφωνα µε το Καταστατικό της και το νόµο. 

Συγκαλείται από το �.Σ. ως τακτική, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση, και ως 
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έκτακτη όποτε υπαγορεύεται από τις ανάγκες τις εταιρείας. 

Ειδικότερα η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικώς αρµόδια να αποφασίζει για: 

α) τροποποιήσεις του καταστατικού 

β) την εκλογή των Ελεγκτών, 

γ) την έγκριση ή µεταρρύθµιση του ισολογισµού και των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεων της Εταιρείας, 

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών, 

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, 

στ) την παράταση ή συντόµευση της διάρκειας της Εταιρείας, 

ζ) τη λύση της Εταιρείας και το διορισµό εκκαθαριστών, 

η) την εκλογή µελών του �ιοικητικού Συµβουλίου 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωτικές και για τους µετόχους που είναι 

απόντες ή διαφωνούν. 

Η απαιτούµενη απαρτία και πλειοψηφία για τις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και τη λήψη σε αυτή 

ρυθµίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 14). 

Στη Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του �.Σ., και αν αυτός κωλύεται, ο νόµιµος αναπληρωτής 

του ή εφόσον και αυτός κωλύεται, ο εκ των παρισταµένων µετόχων, ο οποίος έχει τον 

µεγαλύτερο αριθµό µετοχών προεδρεύει προσωρινά και ορίζει ένα γραµµατέα µεταξύ των 

παριστάµενων µετόχων, µέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος µετόχων 

που έχουν δικαίωµα ψήφου (Καταστατικό αρθ.15). Τουλάχιστον ο Πρόεδρος, ο Γεν. �/ντής 

& �/νων Σύµβουλος, ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και η Επιτροπή ελέγχου θα 

πρέπει να παρίστανται στην Γ.Σ. προκειµένου να παρέχουν ενηµέρωση για τα θέµατα που 

τίθενται προς συζήτηση και ερωτήσεων προς διευκρίνιση. 

Περίληψη των πρακτικών της Γ.Σ. των µετόχων καθώς και των αποτελεσµάτων της 

ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της εταιρείας εντός 15 ηµερών από τη Γ.Σ. 

Συµµετοχή µετόχων στη Γ.Σ.: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3884/2010 η Εταιρεία αναρτά στην ιστοσελίδα της 20 

τουλάχιστον ηµέρες πριν την Γ.Σ. τις πληροφορίες σχετικά µε: 

- την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γ.Σ. των µετόχων 

- τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής, του δικαιώµατος εισαγωγής 

θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη και των προθεσµιών εντός των οποίων τα δικαιώµατα αυτά 

θα ασκηθούν 

- τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 

ειδικά έντυπα ψηφοφορίας 

- το θέµα ηµερήσιας διάταξης καθώς και των σχεδίων αποφάσεων προς συζήτηση και 
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ψήφιση  

- το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία 

σύγκλησης. 

Η εξ αποστάσεως συµµετοχή µετόχων στη Γ.Σ. δεν είναι δυνατή καθώς δεν προβλέπεται 

στο Καταστατικό της Εταιρείας. 

Στη Γ.Σ. µπορεί να συµµετέχει στη ψηφοφορία κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε την 

ιδιότητα αυτή στα αρχεία του φορέα (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 5ης ηµέρας πριν από την 

ηµέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν προϋποθέτει τη 

δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου. 

Ο µέτοχος, εφόσον το επιθυµεί, διορίζει αντιπρόσωπο, του οποίου ο διορισµός και η 

ανάκληση γίνεται εγγράφως τουλάχιστον 3 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία συνεδρίασης της 

Γ.Σ. 

 

Οι πληροφορίες του άρ. 27 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920, συµπεριλαµβανοµένης της 

πρόσκλησης για άσκηση δικαιώµατος µέσω αντιπροσώπου, των εντύπων 

διορισµού/ανάκλησης αντιπροσώπου, των σχεδίων αποφάσεων θεµάτων ηµερησίας 

διάταξης θα διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

(www.bioter.gr). 

 

VI. Όργανα 0ιοίκησης 

1. Το 0ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη του 

Το �.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη �ιοίκηση της εταιρείας, 

στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της χωρίς κανένα 

περιορισµό (µε εξαίρεση τα θέµατα που υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της 

Γ.Σ.) και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. Οι αρµοδιότητες του �.Σ. 

περιγράφονται αναλυτικά στο Καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 11). 

Η εταιρεία διοικείται από το �.Σ. το οποίο αποτελείται από πέντε (5) κατ΄ ελάχιστο άτοµα 

και µέχρι δώδεκα (12), κατ΄ ανώτατο όριο. Τα µέλη πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, 

κατοικούντες στην Ελλάδα, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων 

(άρθρο 7 του Καταστατικού της). Η διάρκεια της θητείας των Συµβούλων είναι εξαετής. 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη. 

Εκτελεστικά µέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται µε τα καθηµερινά θέµατα διοίκησης 

της εταιρείας, ενώ µη εκτελεστικά τα επιφορτισµένα µε την προαγωγή όλων των εταιρικών 

ζητηµάτων. Ο αριθµός των µη εκτελεστικών µελών δεν πρέπει να είναι µικρότερος του 1/3 

του συνολικού αριθµού των µελών και εάν προκύψει κλάσµα στρογγυλοποιείται στον 
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επόµενο ακέραιο αριθµό. �ύο τουλάχιστον από τα µη εκτελεστικά µέλη είναι ανεξάρτητα, 

δηλαδή δεν έχουν καµία σχέση εξάρτησης µε την εταιρεία ή µε συνδεδεµένα µε αυτήν 

πρόσωπα σύµφωνα µε το Ν. 3016/2002 «Περί Εταιρικής �ιακυβέρνησης», όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3091/2002 και ισχύει. Η ύπαρξη ανεξάρτητων µελών δεν είναι 

υποχρεωτική, όταν στο διοικητικό συµβούλιο ορίζονται ρητά και συµµετέχουν ως µέλη 

εκπρόσωποι της µειοψηφίας των µετόχων. 

Το �.Σ. εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίασή του µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και 

έναν ή δύο Αντιπροέδρους στους οποίους απόντες ή κωλυόµενους αντικαθιστούν έτεροι 

σύµβουλοι, οι οποίοι ορίζονται από το �.Σ.. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόµενο αντικαθιστά 

ο πρεσβύτερος Αντιπρόεδρος και εν απουσία του ο έτερος Αντιπρόεδρος. Το �.Σ. µπορεί να 

εκλέγει έναν (1) ή δύο (2) �ιευθύνοντες ή Εντεταλµένους Συµβούλους από τα µέλη του και 

µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως τις αρµοδιότητές τους. Το �.Σ. δύναται να εκλέγει 

γραµµατέα αυτού µεταξύ των συµβούλων, είτε εκτός αυτών. Το �.Σ. εκλέγει ένα (1) εκ των 

µελών του ως Γενικό �ιευθυντή της εταιρείας, ο οποίος κατέχει δίπλωµα πολιτικού 

µηχανικού (σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας). 

Η εταιρεία µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της, που ελήφθη την 

12.01.2011, διοικείται από το �ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 8 µέλη. 

Το �ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώµα και καθορίσθηκαν οι αρµοδιότητές 

του µε την από 16.06.2011 απόφαση του �.Σ. που εγκρίθηκε από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – 

ΓΕΝΙΚΗ �/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ – �/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ µε την Κ2-5678/20.06.2011 για να 

διοικήσουν την εταιρεία έως 12.01.2017. 

Τα µέλη του �ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας είναι τα εξής: 
 

 Ονοµατεπώνυµο Θέση Κάτοικος Επάγγελµα 

1 
Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος 

Πρόεδρος �.Σ., 

Εκτελεστικό Μέλος 
Αττικής Πολιτικός Μηχανικός 

2 

Γεώργιος Μαυροσκότης  

�ιευθύνων Σύµβουλος, 

Γενικός �ιευθυντής & Αντιπρόεδρος 

Εκτελεστικό Μέλος  

Αττικής Πολιτικός Μηχανικός 

3 Μιχαήλ Αδαµαντόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Αττικής Πολιτικός Μηχανικός 

4 Ευάγγελος Στράτης  Μη Εκτελεστικό Μέλος Αττικής Πολιτικός Μηχανικός 

5 Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης Μη Εκτελεστικό Μέλος Αττικής Τοπογράφος Μηχανικός 

6 Αναστάσιος Σακελλάρης Μη Εκτελεστικό Μέλος Αττικής Μηχανολόγος- Μηχανικός 

7 
Φωτεινή Χατζή 

Ανεξάρτητο Μη 

Εκτελεστικό Μέλος 
Αττικής �ικηγόρος 

8 Γρηγόριος �έδες Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Αττικής Οικονοµολόγος (PHD) 
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Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των µελών του �ιοικητικού Συµβουλίου έχουν ως 

ακολούθως: 

- Ιωάννης Κωνσταντινόπουλος: γεννήθηκε το 1946 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Είναι 

πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

- Γεώργιος Μαυροσκότης: γεννήθηκε το 1966 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός 

Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

- Μιχαήλ Αδαµαντόπουλος: γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα. Είναι Πολιτικός Μηχανικός 

�οµικών Εργων Τ.Ε.Ι Πειραιά. 

 - Ευάγγελος Στράτης: γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Είναι Συνταξιούχος Πολιτικός 

Μηχανικός (πτυχιούχος Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης. 

- Αριστοτέλης Τσαγκαρογιάννης: γεννήθηκε το 1962 στη Ρόδο. Είναι Τοπογράφος 

Μηχανικός. 

- Αναστάσιος Σακελλάρης: γεννήθηκε το 1943 στο Αιγάλεω. Είναι Συνταξιούχος 

Μηχανολόγος Μηχανικός (Απόφοιτος Πολυτεχνείου Μονάχου). 

- Φωτεινή Χατζή: γεννήθηκε το 1967 στο Αίγιο Αχαϊας. Είναι �ικηγόρος πτυχιούχος της 

Νοµικής Σχολής Αθηνών.  

- Γρηγόριος �έδες: γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα. Είναι Οικονοµολόγος (PhD).  

 

2. Αρµοδιότητες 0ιοικητικού Συµβουλίου 

Το �.Σ. εγκρίνει την οικονοµική διαχείριση της επιχείρησης. Χαράσσει της βασικές 

στρατηγικές της εταιρείας. Είναι ο θεµατοφύλακας των αρχών της Εταιρικής 

�ιακυβέρνησης. Έχει ως κύριο µέληµα την εξασφάλιση της διαφάνειας σε όλες τις Εταιρικές 

δραστηριότητες. 

Μεριµνά για την διασφάλιση του ελέγχου και της αντικειµενικότητας των εν γένει πράξεων 

της εκτελεστικής εξουσίας της Εταιρείας, καθώς και την πλήρη διαφάνεια και την ισότιµη 

αντιµετώπιση όλων, µικρών και µεγάλων, µετόχων. Απαγορεύεται στα µέλη του �.Σ. να 

επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα της Εταιρείας. Το �.Σ. 

έχοντας πρόσβαση στην εσωτερική πληροφόρηση των πεπραγµένων της εταιρείας ή και 

αυτών που µέλλουν να συµβούν οφείλει να αναθέτει στην Υπηρεσία Εταιρικών 

ανακοινώσεων την ανακοίνωση όλων εκείνων που η Χρηµατιστηριακή Νοµοθεσία 

επιβάλλει. Το �.Σ. είναι αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη �ιοίκηση 

της Εταιρείας, έχοντας ως διαρκή βάση την προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. 

Το �.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον 1 φορά το µήνα στην έδρα της εταιρείας και όποτε 

απαιτείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γεν. �/ντή & �/ντος Συµβούλου. 

Ο Πρόεδρος του �.Σ. καθορίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Το �.Σ. βρίσκεται σε 
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απαρτία εφόσον παρίσταται το ήµισυ πλέον ενός (1) συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός 

των παρόντων αυτοπροσώπως συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3) και οι 

αποφάσεις λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.  

Οι Αµοιβές των µελών του �.Σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

3. Γενικός 0/ντής & 0/νων Σύµβουλος 

- Είναι το ανώτατο εκτελεστικό στέλεχoς. 

- Συντονίζει τον οικονοµικό έλεγχο της επιχείρησης 

- Χαράσσει και φροντίζει για την υλοποίηση των στρατηγικών της εταιρείας 

- Εισηγείται προς το �.Σ. θέµατα της Εταιρείας επί των οποίων θα πρέπει να ληφθούν 

αποφάσεις. 

- Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε την οµάδα �ιοίκησης, την οποία ενηµερώνει επί του 

συνόλου των τρέχοντων θεµάτων.  

- Εισηγείται προς το �.Σ. την πολιτική των αµοιβών, µε κριτήριο τον ετήσιο προϋπολογισµό 

και το πρόγραµµα εξόδων. 
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EKΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 

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

 
 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες τροποποιηµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας «Βιοµηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτερ Α.Ε.», (η «Εταιρεία») και 

των θυγατρικών της, (ο «Όµιλος») που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη 

κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης �εκεµβρίου 2014 και τις εταιρικές και ενοποιηµένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών 

αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες όπως αυτές συντάχθηκαν µετά 

την επανεκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων. 

 

Ευθύνη της 0ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών 

και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα 

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

όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε 

σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. �ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα 

µε τα �ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την 

απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 

τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
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ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί 

της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 

µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 

κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 

 

Γνώµη  

Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας 

«Βιοµηχανικά Τεχνικά Έργα Βιοτέρ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η 

�εκεµβρίου 2014 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές τους 

για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Θέµα Έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στα εξής: 

1. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. Επιπρόσθετα 

εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 7 των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι η Εταιρεία αντιµετωπίζει 

αυξηµένο κίνδυνο ρευστότητας και µειωµένη ικανότητα ανταπόκρισης στις τραπεζικές 

υποχρεώσεις. Η συνέχιση της αποτελεσµατικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, η 

ανταπόκρισή της στις τραπεζικές υποχρεώσεις και η οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της 

Εταιρείας τελεί υπό τις προϋποθέσεις της δυνατότητας µελλοντικής επίτευξης των 

δεσµευτικών οικονοµικών επιδόσεων, της διασφάλισης αναχρηµατοδοτικών πόρων µέσω 

συµφωνίας µε τραπεζικά ιδρύµατα καθώς και της έγκαιρης είσπραξης των απαιτήσεων της.  
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

To the shareholders of 

«Bioter SA» 

Report on the Financial Statements 

We have audited the accompanying modified separate and consolidated financial 

statements of the Hellenic Company for «Bioter SA» (the “Company”) and its subsidiaries 

(the “Group”) which comprise of the separate and consolidated statement of financial 

position as at December 31, 2014 and the statements of comprehensive income, changes in 

shareholders’ equity and cash flows for the year then ended and a summary of significant 

accounting policies and other explanatory notes as they prepared after the revaluation of 

investment properties.  

 

Management's Responsibility for the Separate and Consolidated Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these separate and 

consolidated financial statements in accordance with International Financial Reporting 

Standards as adopted by the European Union and for such internal controls as management 

determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error.  

 

Auditor's Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our 

audit. We conducted our audit in accordance with International Standards of Auditing. 

Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform 

the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from 

material misstatement. 

 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the 

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 

entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 

accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 
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ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

για την οικονοµική χρήση 

 

από 1η Ιανουαρίου έως 31η �εκεµβρίου 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής  

Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ0ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ  

31Η 0ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 
 

Σηµ.

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Κύκλος εργασιών 8               4.946              4.784              4.420              4.781 

Κόστος πωλήσεων 9              (8.972)           (11.963)             (8.439)           (10.924)

Μικτό κέρδος/(ζηµία)            (4.026)           (7.179)            (4.019)            (6.143)

Έξοδα διάθεσης 9                    -                   (72)                     -                   (1)

Έξοδα διοικήσεως 9              (2.169)            (2.863)             (1.525)             (1.344)

Αποµειώσεις συµµετοχών 15              (1.360)                     -             (2.032)                (900)

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 10               2.620              3.554              1.710              1.131 

Αποτέλεσµα από συγγενείς επιχειρήσεις                (290)               (326)                     -                     - 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 11               1.955                 156              1.937                 151 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 11              (8.882)            (7.891)             (8.769)             (7.831)

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων          (12.152)         (14.621)          (12.698)          (14.937)

Φόρος εισοδήµατος 12              (1.258)                 777             (1.666)                 849 

Zηµία µετά από φόρους  (Α)          (13.410)         (13.844)          (14.364)          (14.088)

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από 

φόρους (Α)+(Β)
         (13.410)         (13.844)          (14.364)          (14.088)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα 

περιόδου αποδίδονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής           (13.518)           (13.722)           (14.364)           (14.088)

�ικαιώµατα µειοψηφίας                 108               (122)                     -                     - 

         (13.410)         (13.844)          (14.364)          (14.088)

Zηµίες ανά µετοχή  (βασικές) 13            (0,8081)           (0,8203)           (0,8171)           (0,8014)

Μέσος Σταθµικός Αριθµός Μετοχών (Βασικός )      16.727.954      16.727.954      17.579.754      17.579.754 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ΗΣ 0ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Σηµ 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 14                   5.767             6.755                  3.936 4.249

Επενδυτικά ακίνητα 18                 65.192            65.883                 63.905           64.850 

Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις 15                          -                    -                  2.367            3.039 

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 16                   3.949             5.599                  5.327            6.687 

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 19                       43                  43                       32 32

�ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 17                   1.842             1.842                  1.833 1.833

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 12                   1.095             2.386                     410            1.776 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων                77.888          82.508               77.810         82.466 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 20                      650             1.404                     650 1.311

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 21                 39.655            40.078                 39.440 40.517

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 22                       23                    6                         4                   4 

Χρηµατικά διαθέσιµα 23                      742             2.836                     536 2.611

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων                41.070          44.324               40.630         44.443 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ              118.958        126.832             118.440       126.909 

Ι0ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 24                 73.132            73.132                 73.132 73.132

�ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 24                   1.318             1.318                  1.318            1.318 

Λοιπά αποθεµατικά 25                 10.062            11.817                  9.746 11.501

Ζηµιές εις νέον              (107.824)          (98.477)             (108.558)         (98.363)

Ίδιες µετοχές 26                 (2.351)            (2.351)                         -                   - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων              (25.663)         (14.561)              (24.362)        (12.412)

�ικαιώµατα Μειοψηφίας                      333                225                         -                   - 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων              (25.330)         (14.336)              (24.362)        (12.412)

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

Μακροπρόθεσµα δάνεια 27                          -                    -                         -                   - 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 27                 10.775            10.793                 10.775 10.775

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 28                       61                  52                       41 34

Προβλέψεις                   1.801             1.644                  1.801            1.644 

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις 12                          -                341                         -                   - 

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                12.637          12.830               12.617         12.453 

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 30                 20.532            22.655                 21.172 23.391

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 27               110.330          104.856               108.330 102.847

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 27                      494                581                     475 475

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι                      295                246                     207 155

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων              131.651        128.338             130.184       126.868 

Σύνολο Υποχρεώσεων              144.288        141.168             142.801       139.321 

ΣΥΝΟΛΟ Ι0ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ              118.958        126.832             118.440       126.909 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι0ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η 0ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

0ιακιώµατα 

Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Ο Όµιλος
Μετοχικό 

κεφάλαιο         

0ιαφορά 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                  -                                   -                        - (13.722) (13.722)                 (122)           (13.844)

Μη ενοποιούµενες κοινοπραξίες                  -                                   -                        - 37                37                    40                   77 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31 0εκεµβρίου 

2013
73.132 1.318 9.466            (98.477)      (14.561) 225           (14.336)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2014
73.132                           1.318                9.466            (98.477)      (14.561) 225           (14.336)

Συµψηφισµός αποθεµατικών µε φορολογικές ζηµιές                  -                                   -               (4.171) 4.171                   -                       -                      - 

Μεταφορά χρεωστικών αποθεµατικών σε αποτέλεσµα                  -                                   -                 2.416                        - 2.416                        -              2.416 

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        - (13.518) (13.518)                   108           (13.410)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31 0εκεµβρίου 

2014
       73.132                           1.318                7.711          (107.824)      (25.663)                  333           (25.330)

Η Εταιρεία
Μετοχικό 

κεφάλαιο         

0ιαφορά 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            (84.276) 1.675

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  µετά από φόρους                  -                                   -              (14.088) (14.088)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31 0εκεµβρίου 

2013
73.132 1.318 11.501            (98.364)      (12.412)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2014
73.132 1.318 11.501            (98.364)      (12.412)

Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα  µετά από φόρους                  -                                   -                        -              (14.364) (14.364)

Συµψηφισµός αποθεµατικών µε φορολογικές ζηµιές                  -                                   -               (4.171)                 4.171                  - 
Μεταφορά χρεωστικών αποθεµατικών σε αποτέλεσµα                  -                                   -                 2.416           2.416 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 31 0εκεµβρίου 

2014
73.132 1.318 9.746          (108.557)      (24.362)

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Αναλογούντα στους µετόχους της µητρικής εταιρείας
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟ0ΟΣ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 

ΤΗΝ 31Η 0ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

01.01-

31.12.2014

01.01-

31.12.2013

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   

Ζηµίες πρό φόρων        (12.152)         (14.621)         (12.698)         (14.937)

Προσαρµογές για:

Αποσβέσεις              563                772               293               689 

Μεταφορά αποθεµατικών στο αποτέλεσµα           2.416                    -            2.416                   - 

Ζηµία από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων           1.605            1.605 

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

Κέρδη από πώληση ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων              (89)                (42)               (85)                (66)

Αναλογία ζηµιών από συγγενείς εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης
             290                326                   -                   - 

Αποµείωση συµµετοχής σε θυγατρικές και συγγενής           1.360                    -            2.032               900 

Χρηµατοοικονοµικά (έσοδα)/έξοδα           6.927             7.735            6.832            7.680 

Προβλέψεις                  -                350                   -               340 

Λειτουργικά  κέρδη προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 920  (6.159) 395  (6.073)

(Αύξηση)/Μείωση:   

Αποθέµατα              754              (555)               661              (556)

Απαιτήσεις              423           13.070            1.077           12.512 

Υποχρεώσεις (πλην δανειακών)         (2.521)           (4.943)           (2.804)           (4.135)

Τόκοι πληρωθέντες         (8.882)           (7.891)           (8.769)           (7.831)

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

Φόροι πληρωθέντες            (278)                (35)              (266)                (22)

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από (για) λειτουργικές δραστηριότητες (9.584) (6.527) (9.706) (6.119)

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων            (122)              (118)               (88)              (114)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων              305                302               299               290 

Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων                  -                    -                   -                   - 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα           1.955                156            1.937               151 

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων                  -                    -                   -                   - 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων              (17)                    -                   -              (157)

Ταµειακές εισροές/(εκροές) από/(για) επενδυτικές δραστηριότητες 2.121  340  2.148  170  

Καθαρή µεταβολή χρηµατοδοτικής µίσθωσης            (105)              (981)                   -              (853)

Καθαρή µεταβολή µακροπρόθεσµου δανεισµού                  -           (1.277)                   -                   - 

Καθαρή µεταβολή βραχυπρόθεσµου δανεισµού           5.474           10.496            5.483            9.182 

Ταµειακές εισροές από χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες 5.369  8.238  5.483  8.328  

Καθαρή µείωση χρηµατικών διαθεσίµων (2.094) 2.051  (2.075) 2.380  

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της περιόδου 2.836  785  2.611  232  

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της περιόδου 742 2.836 536 2.611

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των  Οικονοµικών Καταστάσεων

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

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

οποίου κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 5ης 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 διαπραγµατευόντουσαν µέχρι 31.3.2015 στην κατηγορία 

Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Από 1.4.2015 και µε 

απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών εξ αιτίας παραλείψεων στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

της 31.12.2014 η διαπραγµάτευση των µετοχών ανεστάλη. 

 

Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση αποτελεί τροποποίηση της αρχικής για την τρέχουσα 

χρήση (1/1/2014 - 31/12/2014), έπειτα από τις µεταβολές που επήλθαν στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις  λόγω της επανεκτίµησης της αξίας των επενδυτικών ακινήτων της εταιρείας 

έτσι ώστε να είναι σύµφωνες µε τις διατάξεις των �ΛΠ/�ΠΧΑ, ώστε να εκλείψουν οι λόγοι 

αναστολής διαπραγµάτευσης της µετοχής. 

 

Ο αριθµός προσωπικού του Οµίλου στις 31 �εκεµβρίου 2014 ανέρχεται στα 60 άτοµα, ενώ 

της Εταιρείας στα 69 άτοµα. Στις 31 �εκεµβρίου 2013 ο αντίστοιχος αριθµός του 

προσωπικού ήταν 57 άτοµα για τον Όµιλο και 50 άτοµα για την Εταιρεία.  

 

 

2. Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων 

2.1 Γενικά 

Οι συνηµµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01 - 31/12/2014 έχουν 

καταρτισθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, εκτός από την αποτίµηση ορισµένων 

µέσων εσωτερικών µεταφορών, τα οποία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα �ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (1/1/2004) αποτιµήθηκαν στο αποσβέσιµο κόστος 

αντικατάστασής τους. Επίσης, οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει 

της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της Εταιρείας.  
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Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2014 έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (�.Π.Χ.Α.) που έχουν 

εκδοθεί από το Συµβούλιο �ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και τις �ιερµηνείες που 

εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή �ιερµηνειών και ήταν σε ισχύ την 31η �εκεµβρίου 

2014. 

 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε χιλιάδες ευρώ. Σηµειώνεται ότι 

τυχόν µικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

(α) Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί 

κατά την προηγούµενη οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω τροποποιηµένα 

πρότυπα τα οποία ο Όµιλος και η Εταιρεία έχουν υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2014: 

 

� 0ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (αναθεώρηση)  

� 0ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (τροποποίηση) – Συµψηφισµός 

Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών 

Υποχρεώσεων 

� 0ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, 0ΛΠ 27 Ατοµικές 

Οικονοµικές Καταστάσεις 

� 0ΠΧΑ 11 Από Κοινού Συµφωνίες 

� 0ΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συµµετοχών σε άλλες επιχειρήσεις 

� 0ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα (Τροποποίηση): Αναγνώριση και Επιµέτρηση 

- Ανανέωση των Παραγώγων και η συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθµισης 

� 0ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων (Τροποποίηση) – 

Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 

στοιχείων 

� 0ιερµηνεία 21: Τέλη 

 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική 

περίοδο και η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα. 
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• 0ΛΠ 16 Ενσώµατα πάγια και 0ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις): 

Αποσαφήνιση των αποδεκτών µεθόδων απόσβεσης 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή αποσαφηνίζει την αρχή του �ΛΠ 16 

Ενσώµατα Πάγια και του �ΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι τα έσοδα αντανακλούν 

τις οικονοµικές ωφέλειες που δηµιουργούνται από τη λειτουργία µιας επιχείρησης 

(της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί µέρος) αντί των οικονοµικών ωφελειών 

που καταναλώνονται µέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσµα, ο 

λόγος των εσόδων που δηµιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναµένεται 

να δηµιουργηθούν, δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώµατων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων και µπορεί να χρησιµοποιηθεί 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 εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα 

επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• 0ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια & 0ΛΠ 41 Γεωργία (Τροποποίηση): Καρποφόρες φυτείες 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι καρποφόρες φυτείες θα εµπίπτουν πλέον στο πεδίο 

εφαρµογής του �ΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια και θα υπόκεινται σε όλες τις απαιτήσεις που 

καθορίζονται σε αυτό. Αυτό περιλαµβάνει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ του 

µοντέλου κόστους και του µοντέλου αναπροσαρµογής στη µεταγενέστερη επιµέτρηση. 

Η αγροτική παραγωγή η οποία αναπτύσσεται σε καρποφόρες φυτείες (π.χ., ανάπτυξη 

φρούτων σε ένα δέντρο), θα παραµείνουν εντός του πεδίου εφαρµογής του �ΛΠ 41 

Γεωργία. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν τις καρποφόρες φυτείες 

λογιστικοποιούνται πλέον σύµφωνα µε το �ΛΠ 20 Λογιστική των Κρατικών 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης, αντί µε το �ΛΠ 41. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή. Η �ιοίκηση του 

Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά 

τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• 0ΛΠ 19 Παροχές σε εργαζοµένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζοµένων  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για εισφορές από 

εργαζοµένους ή τρίτους σε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο στόχος της 
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τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισµού των εισφορών που είναι 

ανεξάρτητες από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας των εργαζοµένων, για παράδειγµα, 

για τις εισφορές των εργαζοµένων που υπολογίζονται σύµφωνα µε ένα σταθερό 

ποσοστό του µισθού. Η �ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η 

τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• 0ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Ταξινόµηση και επιµέτρηση 

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

την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή. Η τελική έκδοση του 

�ΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηµατοοικονοµικών µέσων και 

αντικαθιστά το �ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και 

όλες τις προηγούµενες εκδόσεις του �ΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για 

την ταξινόµηση και επιµέτρηση, αποµείωση και λογιστική αντιστάθµισης. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το πρότυπο αυτό. Η �ιοίκηση του 

Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά 

τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• 0ΠΧΑ 11 Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο (Τροποποίηση): 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 τις αποκτήσεις αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

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

εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• 0ΠΧΑ 14 Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων Τιµών  

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

την 1 Ιανουαρίου 2016. Στόχος αυτού του προσωρινού προτύπου είναι να ενισχυθεί η 

συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών που ασχολούνται µε 

δραστηριότητες µε ρυθµιζόµενες τιµές, όπου οι κυβερνήσεις ρυθµίζουν την παροχή 

και την τιµολόγηση των συγκεκριµένων τύπων δραστηριότητας. Αυτές µπορεί να 
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περιλαµβάνουν παροχές όπως φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύµα και νερό. Η 

τιµολογιακή ρύθµιση µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στη χρονική στιγµή 

αναγνώρισης και στο ποσό του εσόδου µιας οντότητας. Το Σ�ΛΠ έχει προγραµµατίσει 

να εξετάσει τα ευρύτερα ζητήµατα τιµολογιακής ρύθµισης και σχεδιάζει να 

δηµοσιεύσει έγγραφο συζήτησης για το θέµα αυτό εντός του 2014. Εν αναµονή των 

αποτελεσµάτων του συνολικού έργου για δραστηριότητες µε ρυθµιζόµενες τιµές, το 

Σ�ΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το �ΠΧΑ 14 ως προσωρινό µέτρο. Το �ΠΧΑ 14 

επιτρέπει σε εκείνους που εφαρµόζουν πρώτη φορά τα �ΠΧΑ να συνεχίσουν να 

αναγνωρίζουν τα ποσά που αφορούν σε τιµολογιακές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του προηγούµενου πλαισίου λογιστικών αρχών όταν υιοθετήσουν τα 

�ΠΧΑ. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν 

ήδη τα �ΠΧΑ και δεν αναγνωρίζουν τέτοια ποσά, το πρότυπο απαιτεί όπως η 

επίδραση της τιµολογιακής ρύθµισης παρουσιάζεται χωριστά από άλλα στοιχεία. Μια 

οικονοµική οντότητα που παρουσιάζει ήδη �ΠΧΑ οικονοµικές καταστάσεις δεν δύναται 

να εφαρµόσει το πρότυπο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει το 

πρότυπο αυτό. Η �ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι το πρότυπο αυτό 

δε θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

  

• 0ΠΧΑ 15 Έσοδα από Συµβάσεις µε πελάτες 

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

την 1 Ιανουαρίου 2017. Το �ΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα µοντέλο πέντε βηµάτων που θα 

εφαρµόζεται για έσοδα που προκύπτουν από µια σύµβαση µε έναν πελάτη (µε 

περιορισµένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον 

κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρµόζονται επίσης για την αναγνώριση και 

επιµέτρηση των κερδών και ζηµιών από την πώληση ορισµένων µη 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από 

συνήθεις δραστηριότητες της οικονοµικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται 

εκτεταµένες γνωστοποιήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ανάλυσης του συνόλου των 

εσόδων, πληροφορίες σχετικά µε τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα 

των περιουσιακών στοιχείων σύµβασης και των υποχρεώσεων σύµβασης µεταξύ των 

περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιµήσεις. Το πρότυπο δεν έχει ακόµα υιοθετηθεί 

από την ΕΕ. Η �ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι το πρότυπο αυτό δε 

θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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• 0ΛΠ 27 Εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις (τροποποίηση) 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα επιτρέψει στις οντότητες να 

χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, 

κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις τους 

και θα βοηθήσει σε ορισµένες δικαιοδοσίες τη µετάβαση των εταιρικών οικονοµικών 

καταστάσεων στα �ΠΧΑ µειώνοντας τα κόστη συµµόρφωσης χωρίς τον περιορισµό της 

πληροφόρησης που είναι διαθέσιµη στους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει 

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

εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους 

καταστάσεις. 

 

• 0ΠΧΑ 10 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και 0ΛΠ 28 Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 

της κοινοπραξίας του 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν µια αναγνωρισµένη ασυνέπεια µεταξύ των 

απαιτήσεων του �ΠΧΑ 10 και εκείνες του �ΛΠ 28, για την αντιµετώπιση της πώλησης 

ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς 

του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι 

ένα πλήρες κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει µια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε µια θυγατρική είτε όχι). Ένα µερικό κέρδος ή η ζηµία 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν 

συνιστούν επιχείρηση, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η �ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα 

επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

Το Σ0ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των 0ΠΧΑ 2010 -2012, το οποίο 

είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Η 

�ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δε θα 

επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 
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� ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: Η αναβάθµιση 

αυτή τροποποιεί τους ορισµούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες 

αγοράς» και προσθέτει τους ορισµούς «όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» 

(που προηγουµένως ήταν µέρος του ορισµού της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).  

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το 

ενδεχόµενο αντάλλαγµα σε µία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται 

στην καθαρή θέση, µεταγενέστερα επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων ανεξάρτητα από το εάν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του �ΠΧΑ 

9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα.  

� ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς: Η αναβάθµιση αυτή απαιτεί από µια οικονοµική 

οντότητα να γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά µε την εφαρµογή των 

κριτηρίων συνάθροισης στους λειτουργικούς τοµείς και διευκρινίζει ότι η 

οντότητα θα πρέπει να παρέχει συµφωνίες µεταξύ του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων των τοµέων και των περιουσιακών στοιχείων της 

οντότητας µόνο εάν πραγµατοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών 

στοιχείων του τοµέα.  

� ΔΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθµιση στην βάση 

συµπεράσµατος του �ΠΧΑ 13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του �ΠΧΑ 13 και η 

τροποποίηση των �ΠΧΑ 9 και �ΛΠ 39 δεν αποµάκρυνε την δυνατότητα 

επιµέτρησης των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για τα οποία 

δεν υπάρχει δηλωµένο επιτόκιο, στην τιµολογιακή τους αξία χωρίς 

προεξόφληση, εφόσον η επίπτωση της µη προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

� ΔΛΠ 16 Ενσώµατα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο 

ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του 

προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

λογιστικής αξίας.  

� ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 

µία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην 

αναφέρουσα οικονοµική οντότητα ή στη µητρική εταιρεία της αναφέρουσας 

οικονοµικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεµένο µέρος της αναφέρουσας 

οικονοµικής οντότητας.  

� ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η µικτή λογιστική αξία του 

προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της 

λογιστικής αξίας.  
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Το Σ0ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των 0ΠΧΑ 2011 -2013, το οποίο 

είναι µια συλλογή των τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

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

�ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτές δε θα 

επηρεάσουν σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

� ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι το �ΠΧΑ 

3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του τη λογιστική αντιµετώπιση για το 

σχηµατισµό µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας 

της από κοινού συµφωνίας. 

� ΔΠΧΑ 13 Επιµέτρηση Εύλογης αξίας: Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι το 

πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης χαρτοφυλακίου που ορίζεται στην παράγραφο 

52 του �ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν εντός 

του πεδίου εφαρµογής του �ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Επιµέτρηση ή του �ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το εάν 

πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων ή 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο �ΛΠ 32 

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση.  

� ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα: Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι ο 

προσδιορισµός του εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληροί τον ορισµό τόσο 

της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο �ΠΧΑ 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων, όσο και του επενδυτικού ακινήτου, όπως αυτά ορίζονται στο �ΛΠ 

40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτεί τη χωριστή εφαρµογή και των δύο προτύπων 

ανεξάρτητα του ενός από το άλλο.  

 

Το Σ0ΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθµίσεων των 0ΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο 

είναι µια συλλογή τροποποιήσεων των �ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις αναβαθµίσεις. Η �ιοίκηση του 

Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις αυτή δε θα επηρεάσουν σηµαντικά 

τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

� ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 

Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αλλαγή από µία µέθοδο διάθεσης σε µία άλλη (πώληση ή διανοµή στους 

ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν µία 
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συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρµογής 

των απαιτήσεων του �ΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της 

µεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ηµεροµηνία ταξινόµησης. 

� ΔΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει 

ότι η σύµβαση εξυπηρέτησης που περιλαµβάνει αµοιβή µπορεί να αποτελέσει 

συνεχιζόµενη συµµετοχή σε ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο. 

Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του �ΠΧΑ 7 σχετικά µε 

τον συµψηφισµό των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές 

καταστάσεις. 

� ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζοµένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η 

αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών 

οµολόγων αξιολογείται µε βάση το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση, 

όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή αγορά για 

υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα σε αυτό το νόµισµα, θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών οµολόγων. 

� ΔΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι 

απαιτούµενες ενδιάµεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις είτε να ενσωµατώνονται µε παραποµπές 

µεταξύ των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων και του σηµείου όπου 

συµπεριλαµβάνονται στην ενδιάµεση οικονοµική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση 

�ιαχείρισης ή στην Έκθεση κινδύνου). Το Σ�ΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες 

πληροφορίες, εντός της ενδιάµεσης οικονοµικής έκθεσης πρέπει να είναι στη 

διάθεση των χρηστών µε τους ίδιους όρους και την ίδια στιγµή όπως και οι 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις 

λοιπές πληροφορίες µε αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάµεση οικονοµική έκθεση 

είναι ελλιπής. 

 

• 0ΠΧΑ 10, 0ΠΧΑ 12 και 0ΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρµογή της 

Εξαίρεσης Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) 

Οι τροποποιήσεις αντιµετωπίζουν τρία ζητήµατα που προκύπτουν στην πράξη κατά 

την εφαρµογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι 

τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την 

παρουσίαση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων ισχύει σε µητρική εταιρεία που 
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είναι θυγατρική µιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η εταιρεία επενδύσεων επιµετρά 

όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι 

µόνο µία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει 

υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες 

θυγατρικές της εταιρείας επενδύσεων επιµετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι 

τροποποιήσεις στο �ΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες 

επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης, να 

διατηρήσουν η επιµέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρµόζεται από τη συγγενή 

εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συµµετοχές της σε θυγατρικές. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η �ιοίκηση 

του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει 

σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

• 0ΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) 

Οι τροποποιήσεις του �ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν 

περαιτέρω τις εταιρείες να εφαρµόζουν την επαγγελµατική τους κρίση στον 

καθορισµό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιηθούν και πώς να τις 

παρουσιάζουν στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Αυτές 

οι περιορισµένης έκτασης τροποποιήσεις του �ΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν 

σηµαντικά, τις υφιστάµενες απαιτήσεις του �ΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη 

σηµαντικότητα, τη σειρά των σηµειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισµό, τις 

λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών συνολικών 

εισοδηµάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόµη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η �ιοίκηση του Οµίλου και της Εταιρείας εκτιµά ότι η 

τροποποίηση αυτή δε θα επηρεάσει σηµαντικά τις οικονοµικές τους καταστάσεις. 

 

(β) Καταστατικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις της τηρούν τα λογιστικά βιβλία 

τους σύµφωνα µε τον Ελληνικό Εµπορικό Νόµο Κ.Ν. 2190/1920 και την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2005, οι Εταιρείες που περιλαµβάνονται 

στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποχρεούνται βάσει των διατάξεων της 

κείµενης νοµοθεσίας, να συντάσσουν τις καταστατικές οικονοµικές καταστάσεις τους 

σύµφωνα µε τα �.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά συνέπεια, 
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οι παραπάνω ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι βασισµένες στις οικονοµικές 

καταστάσεις που καταρτίζουν οι εταιρείες σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική 

νοµοθεσία, επί των οποίων έχουν διενεργηθεί όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές 

προκειµένου να συµφωνούν µε τα �.Π.Χ.Α..  

 

 (γ) Χρήση εκτιµήσεων 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα �.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η 

�ιοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιµήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 

επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία κατάρτισης των οικονοµικών 

καταστάσεων. Όµως, τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 

εκτιµήσεις. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση καθώς και οι τοµείς όπου οι 

υποθέσεις και εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται 

στην παράγραφο "Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της �ιοίκησης" στη 

Σηµείωση 7. 

 

(δ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων 

Οι τροποποιηµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η 

�εκεµβρίου 2014 (01/01-31/12/2014) εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το �ιοικητικό 

Συµβούλιο την 28η Μαΐου 2015. Οι αναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις υπόκεινται σε 

οριστική έγκριση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

4. 0οµή του Οµίλου 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01-31/12/2014 

ενσωµατώθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες: 

 

Εταιρεία Έδρα % Συµµετοχής 
Κύρια 

0ραστηριότητα 

Σχέση 

Συµµετοχής 

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 χρήσεως ενσωµατώθηκαν µε τη 

µέθοδο της καθαρής θέσης οι ακόλουθες συγγενείς εταιρείες: 

 

Συγγενείς εταιρίες Έδρα 
Ποσοστό 

συµµετοχής 
Κύρια δραστηριότητα 

Σχέση 

συµµετοχής 

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤ/ΤΩΝ Α.Ε. Αθήνα 18,04%  
�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 16,56% 
Εκµετάλλευση και λειτουργία 

τουριστικού λιµένα 
Άµεση 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ 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. Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές 

5.1 Βάση ενοποιήσεως 

Κάθε συνένωση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται µε την εφαρµογή της µεθόδου απόκτησης. 

Το κόστος της απόκτησης υπολογίζεται ως το σύνολο του ανταλλάγµατος που 

µεταβιβάστηκε υπολογιζόµενο κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία και 

του ποσού των τυχόντων µη ελεγχουσών συµµετοχών (προηγουµένως δικαιωµάτων 

µειοψηφίας) στον αποκτώµενο. Για κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο αποκτών υπολογίζει 

τις µη ελέγχουσες συµµετοχές επί του αποκτώµενου είτε στην εύλογη αξία ή σε αναλογία 

επί των καθαρών αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων του αποκτώµενου. Τα έξοδα 

κατά την απόκτηση καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

Κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης, ο Όµιλος θα εκτιµήσει τα αποκτώµενα περιουσιακά 

στοιχεία και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις προκειµένου για τη κατάλληλη ταξινόµησή τους 

και προσδιορισµό τους σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, τις οικονοµικές περιστάσεις 
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και τις σχετικές συνθήκες κατά την ηµεροµηνία απόκτησης.  

 

Σε συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σταδιακά, ο Όµιλος θα επιµετρήσει εκ νέου 

τα συµµετοχικά δικαιώµατα που κατείχε προηγουµένως στον αποκτώµενο στην εύλογη αξία 

κατά την ηµεροµηνία απόκτησης µε τη διαφορά να µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

  

Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα θα αναγνωρίζεται 

στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες 

µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που κρίνεται ότι αποτελούν 

στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, θα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το �ΛΠ 39 είτε στα 

αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο 

αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο της καθαρής θέσης, δεν θα επιµετράται εκ νέου έως 

ότου ο µεταγενέστερος διακανονισµός λογιστικοποιηθεί στην καθαρή θέση. 

 

Η υπεραξία αρχικά αποτιµάται στο κόστος ως το υπερβάλλον του ανταλλάγµατος που 

µεταβιβάζεται συν το ποσό που αναγνωρίζεται ως µη ελέγχουσα συµµετοχή επί των 

καθαρών αναγνωρισµένων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται και των 

αναληφθέντων υποχρεώσεων. Εάν το αντάλλαγµα είναι χαµηλότερο από την εύλογη αξία 

των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται, η διαφορά µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα. 

Η υπεραξία που προκύπτει από την απόκτηση νέων θυγατρικών εταιρειών απεικονίζεται 

χωριστά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Κάθε χρόνο διενεργείται έλεγχος της 

υπεραξίας για τυχόν αποµείωση η οποία µειώνει το αρχικό ποσό όπως αυτό απεικονίζεται 

στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Κατά τον υπολογισµό των κερδών ή ζηµιών που 

προκύπτουν από την πώληση συµµετοχών, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν υπεραξία, της προς 

πώληση εταιρείας. 

 

Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων αποµείωσης (impairment test), το ποσό 

της υπεραξίας κατανέµεται σε µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε µία από τις 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών απεικονίζει τις επενδύσεις του Οµίλου. 

 

Στην περίπτωση που η εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων κατά την 

ηµεροµηνία απόκτησης µίας εταιρείας είναι µεγαλύτερη από το τίµηµα που δόθηκε για την 

απόκτησή της, τότε προκύπτει αρνητική υπεραξία (έσοδο) η οποία καταχωρείται απευθείας 

ως έσοδο στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος. 
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5.2 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Συγγενείς εταιρείες είναι εκείνες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά 

δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές. Οι ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των 

κερδών και των ζηµιών των συνδεδεµένων εταιρειών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη σηµαντική επιρροή µέχρι την 

ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή. Όταν η αναλογία του Οµίλου επί των 

ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της 

επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση 

περαιτέρω ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας, πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική 

ιδιότητα. 

 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Μητρικής 

Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν σωρευµένες ζηµιές 

αποµείωσης. 

 

5.3 Επενδύσεις σε κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων 

Τα δικαιώµατα του Οµίλου σε από κοινού ελεγχόµενες κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών 

έργων αναγνωρίζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της 

αναλογικής ενοποίησης. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου 

περιλαµβάνεται, γραµµή προς γραµµή, το µερίδιο του Οµίλου επί των στοιχείων του 

ενεργητικού, των υποχρεώσεων, των εσόδων και των εξόδων της από κοινού ελεγχόµενης 

επιχείρησης. Η χρήση της αναλογικής ενοποίησης ξεκινά από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία ο Όµιλος αποκτά κοινό έλεγχο πάνω στην από κοινού ελεγχόµενη επιχείρηση και 

σταµατά µε την απώλεια του ελέγχου σε αυτή.  

 

Ο Όµιλος αναγνωρίζει το µερίδιο των κερδών ή ζηµιών που προκύπτει από πωλήσεις 

παγίων προς ή από τις κοινοπραξίες και αντιστοιχεί στους άλλους εταίρους της 

κοινοπραξίας. Ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει το µερίδιο που του αναλογεί από τα κέρδη ή 

ζηµίες που προκύπτουν από την αγορά στοιχείων ενεργητικού που προέρχονται από την 

κοινοπραξία εωσότου πουλήσει τα συγκεκριµένα στοιχεία σε ένα τρίτο µέρος. Όµως εάν η 

ζηµία που προκύπτει από τη συναλλαγή καταδεικνύει ότι υπάρχει µείωση της καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας ή ζηµιά λόγω απαξίωσης, τότε η ζηµία αυτή αναγνωρίζεται άµεσα. 
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Οι επενδύσεις σε από κοινού ελεγχόµενες οντότητες στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 

της Μητρικής Εταιρείας αποτιµώνται στο κόστος κτήσεώς τους µειούµενο µε τυχόν 

σωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. 

 

5.4 Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης και Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων 

Το νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης της Μητρικής Εταιρείας και των Ελληνικών 

θυγατρικών της είναι το Ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ 

χρησιµοποιώντας τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ήταν σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία των 

συναλλαγών. Κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων τα 

νοµισµατικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασµένα σε άλλα 

νοµίσµατα προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες. 

 

Τα κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα αλλά και από 

την αποτίµηση τέλους χρήσεως νοµισµατικών στοιχείων σε ξένα νοµίσµατα, καταχωρούνται 

στις συνηµµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων.  

 

5.5 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους, εκτός από ορισµένα µέσα εσωτερικών µεταφορών τα οποία κατά την 

ηµεροµηνία µετάβασης στα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (1/1/2004) 

αποτιµήθηκαν στο κόστος αντικαταστάσεώς τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες: 

(α) κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από 

την τιµή αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη 

επιστρεφόµενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να 

καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την κατά προορισµό χρήση του.  

 

Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που 

αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων. Όλες 

οι άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 
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Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία 

παγίων, έχει ως εξής: 

 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων   40 έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις 10 έτη 

Μεταφορικά µέσα  10-15 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός  5-8 έτη 

 

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο Ισολογισµό. 

 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. 

 

5.6 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

5.6.1 Λογισµικά προγράµµατα 

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισµικού όπως 

µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν 

ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο 

αρχικό κόστος του λογισµικού.  

 

Οι αποσβέσεις των λογισµικών προγραµµάτων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων 

µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Η 

εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Λογισµικά προγράµµατα 5 έτη 
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5.7 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώµατες και ασώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία 

ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζηµία αποµείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 

περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. 

Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο 

ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η 

ανακτήσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της 

εκτιµώµενης καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 

θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 

µίας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 

οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής 

του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιµηθεί το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 

στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 

ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί ταµειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 

αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

5.8 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποκτώνται µε σκοπό την αποκόµιση οφέλους από την είσπραξη 

ενοικίων και την αύξηση της εµπορικής αξίας αυτών. Τα υπόλοιπα ιδιόκτητα ακίνητα 

χρησιµοποιούνται προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του Οµίλου καθώς και για 

διοικητικούς σκοπούς.  

 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα παρακολουθούνται ως µακροπρόθεσµες επενδύσεις και 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία ισούται µε την τρέχουσα τιµή τους η οποία 

προσδιορίζεται από ανεξάρτητους αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων. Μεταβολές στην 

εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσεως. 
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5.9 Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή 

παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η 

εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος 

των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει 

τις δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται 

για ιδιοπαραγώµενα προϊόντα) και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που 

βρίσκονται. 

 

Ειδικότερα τα αποθέµατα των εξειδικευµένων ανταλλακτικών των µηχανηµάτων, που 

αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του µηχανήµατος, θεωρούνται αναπόσπαστο τµήµα 

της αξίας του µηχανήµατος και αποσβένονται µαζί µε το µηχάνηµα, ενώ οι αντικαταστάσεις 

των χρησιµοποιούµενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της αγοράς τους. Σε 

αντίθεση, τα αναλώσιµα υλικά συντήρησης των µηχανηµάτων και τα ανταλλακτικά γενικής 

χρήσεως περιλαµβάνονται στα αποθέµατα και εξοδοποιούνται κατά το χρόνο της ανάλωσης 

τους. 

 

Κατά την 31/12/2014 και την 31/12/2013 δεν υπήρξαν αποθέµατα τα οποία αποτιµήθηκαν 

στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία τους. 

 

5.10 Χρηµατοοικονοµικά µέσα 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 

συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας και του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω 

κατηγορίες µε βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

 

5.10.1 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
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αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 

την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

� Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται  

στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. 

 

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 

µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα 

στην εύλογη αξία τους µε καταχώρηση των µεταβολών τους στα αποτελέσµατα, 

αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως την περίοδο κατά την οποία 

προκύπτουν. 

 

5.10.2 Δάνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (�άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται:  

� Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  

� Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος,  

� Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για  

λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 

του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 

εκείνα µε λήξη µεγαλύτερη των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα 

τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

 

5.10.3 Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η Εταιρεία έχει την 

πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει έως την λήξη τους. Η Εταιρεία και ο Όµιλος 

δεν κατέχουν επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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5.10.4 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

προηγούµενες τρείς κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών µέσων. 

 

Οι αγοραπωλησίες επενδύσεων αυτής της κατηγορίας καταχωρούνται µε το κόστος αγοράς 

τους κατά την ηµεροµηνία εµπορικής συναλλαγής, η οποία είναι η ηµεροµηνία όπου ο 

Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Το κόστος αγοράς 

περιλαµβάνει τις δαπάνες συναλλαγής. Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη 

(ζηµίες) που προκύπτουν από τις αλλαγές στην εύλογη αξία των χρεογράφων που 

ταξινοµούνται ως διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στη καθαρή θέση.  

 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων βασίζεται στη τιµή προσφοράς ή στα ποσά που παράγονται 

από τα µοντέλα ταµειακών ροών. Οι εύλογες αξίες για τα µετοχικά χρεόγραφα µη 

εισηγµένων εταιρειών υπολογίζονται χρησιµοποιώντας δείκτες τιµής προς κέρδη ή τιµής 

προς ταµειακές ροές, προσαρµοσµένους στις συγκεκριµένες περιστάσεις του εκδότη. Οι 

µετοχές, των οποίων οι εύλογη αξία δεν µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια, 

αναγνωρίζονται στη τιµή κόστους µείον τυχόν αποµείωση της αξίας αυτών. Όταν τα 

χρεόγραφα που χαρακτηρίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση πωλούνται ή αποµειώνονται, 

οι συσσωρευµένες αναπροσαρµογές εύλογης αξίας συµπεριλαµβάνονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων ως κέρδη ή ζηµίες από χρεόγραφα επενδύσεων. 

 

5.10.5 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 

Όπου υπάρχει νοµικά εκτελέσιµο δικαίωµα συµψηφισµού για αναγνωρισµένα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση 

τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου 

ή τακτοποίησης µε συµψηφισµό, όλες οι σχετικές χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις 

συµψηφίζονται. 

 

5.11 Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 0εκεµβρίου 2014 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

51 

 

από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο 

Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών 

ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

5.12 0ιαθέσιµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο 

µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του Οµίλου περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης 

της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων. 

 

5.13 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές µετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξηµένο εξωτερικό κόστος 

άµεσα αποδοτέο στην έκδοση νέων µετοχών εµφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του 

εισπρακτέου ποσού. Όταν η Εταιρεία αγοράζει τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου της, το 

τίµηµα συν οποιουδήποτε προσαυξηµένου εξωτερικού κόστους πλην των εισοδηµατικών 

φόρων, αφαιρείται από το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες µετοχές έως ότου αυτές 

ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) µετοχές πωλούνται ή επανεκδίδονται µεταγενέστερα, 

οποιοδήποτε λαµβανόµενο τίµηµα συµπεριλαµβάνεται στο µετοχικό κεφάλαιο. 

 

5.14 Μερίσµατα 

Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από 

τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

5.15 0άνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της 

παροχής πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιµώνται µεταγενέστερα 

στην αποσβεσθείσα τιµή κτήσης χρησιµοποιώντας την µέθοδο του προεξοφλητικού 

επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και 

της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της 

περιόδου των δανείων. 
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5.16 Χρηµατοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους τους 

κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, 

καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την 

πραγµατική αξία του µισθωµένου περιουσιακού στοιχείου ή αν είναι χαµηλότερη, µε την 

παρούσα αξία των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης υποχρέωσης, έτσι ώστε να 

προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα αποτελέσµατα 

χρήσεως. Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται βάσει της ωφέλιµης ζωής 

τους. 

 

Μισθώσεις όπου ο εκµισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας 

του περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζονται ως λειτουργικά µισθώµατα. Οι πληρωµές των 

λειτουργικών µισθωµάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε 

σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 

5.17 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που 

ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων 

κερδών του Οµίλου όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού 

νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του 

ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται 

ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή 

διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 
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Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν 

αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις 

φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών 

(και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

5.18 Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους 

Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, 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. Το 

χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού �ηµοσίου. 

 

Η σχετική υποχρέωση υπολογίζεται µε βάση τις οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές 

που αναλύονται στην Σηµείωση 27 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας την αναλογιστική 

µέθοδο αποτιµήσεως των εκτιµώµενων µονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα 

καθαρά κόστη συνταξιοδοτήσεως της περιόδου συµπεριλαµβάνονται στο κόστος 

µισθοδοσίας στην επισυναπτόµενη κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελούνται από τη 

παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της περιόδου, 

τους τόκους επί της υποχρεώσεως παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη 

προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως 

ότου τα οφέλη του προγράµµατος κατοχυρωθούν. Τα µη αναγνωρισµένα αναλογιστικά 

κέρδη και ζηµίες, αναγνωρίζονται πάνω στην µέση υπολειπόµενη διάρκεια της περιόδου 

παροχής υπηρεσιών των ενεργών υπαλλήλων και συµπεριλαµβάνονται σαν µέρος του 

καθαρού κόστους συνταξιοδότησης κάθε περιόδου εάν, κατά την έναρξη της περιόδου 

υπερβαίνουν το 10 % της µελλοντικής εκτιµώµενης υποχρέωσης για παροχές. Οι 

υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δεν χρηµατοδοτούνται. 
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5.19 Κρατικά ασφαλιστικά προγράµµατα  

Το προσωπικό του Οµίλου καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα 

που αφορά στον ιδιωτικό τοµέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και 

ιατροφαρµακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να συνεισφέρει µέρος 

το µηνιαίου µισθού του στο ταµείο, ενώ τµήµα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον 

Όµιλο. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταµείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζοµένους. Κατά συνέπεια ο Όµιλος δεν 

έχει καµία νοµική ή τεκµαρτή υποχρέωση για την πληρωµή µελλοντικών παροχών µε βάση 

αυτό το πρόγραµµα.  

 

5.20 Προβλέψεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις, Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 

µέσω εκροής πόρων και τα ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και προσαρµόζονται έτσι ώστε 

να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν 

σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι 

σηµαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές 

ταµειακές ροές µε έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες 

εκτιµήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριµένα µε την υποχρέωση. Οι ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 

εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι 

ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

5.21 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν µεταφέρονται στον αγοραστή οι 

σηµαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την αναφορά 

στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών που 

προσφέρονται. 
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Τα έσοδα που προκύπτουν από δικαιώµατα εκµετάλλευσης (ή δικαιόχρησης) 

αναγνωρίζονται σε βάση αυτοτέλειας λογιστικών περιόδων και σύµφωνα µε το περιεχόµενο 

των σχετικών συµφωνιών.  

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαµβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όµιλο.  

 

Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της 

διανοµής τους. 

 

5.21.1 Έσοδα από κατασκευαστικά συµβόλαια  

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων για 

λογαριασµό πελατών του Οµίλου, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά 

συµβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

της µιας χρήσης. 

Τα έξοδα που αφορούν στο συµβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγµατοποιούνται. Στην 

περίπτωση όπου το αποτέλεσµα µιας σύµβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιµο 

στάδιο το δουλευµένο έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν 

συµβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί.  

 

Όταν το αποτέλεσµα ενός συµβολαίου έργου µπορεί να εκτιµηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο 

και τα έξοδα του συµβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, 

αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο.  

 

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το 

δουλευµένο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε κάθε συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης προσµετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει 

πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό 

εκτιµώµενο κόστος κατασκευής του έργου. 

  

Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι το συνολικό κόστος ενός συµβολαίου θα υπερβεί το 

συνολικό έσοδο, τότε η αναµενόµενη ζηµία αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα 

χρήσεως ως έξοδο. 
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Για τον υπολογισµό του κόστους που πραγµατοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν 

έξοδα που σχετίζονται µε µελλοντικές εργασίες αναφορικά µε το συµβόλαιο εξαιρούνται και 

εµφανίζονται ως απαίτηση. Το σύνολο του κόστους που πραγµατοποιήθηκε και του 

κέρδους / ζηµίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συµβόλαιο συγκρίνεται µε τις προοδευτικές 

τιµολογήσεις µέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των 

καθαρών κερδών (µείον των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις 

προοδευτικές τιµολογήσεις, η διαφορά εµφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συµβολαίων 

έργων στο κονδύλι "Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις". Όταν οι προοδευτικές 

τιµολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (µείον 

των ζηµιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εµφανίζεται ως υποχρέωση προς τους 

πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι "Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις". 

 

5.22 Έξοδα 

5.22.1 Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

5.22.2 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 

απεικονίζονται τα µισθούµενα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου 

(και να αποσβένονται), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς 

τον εκµισθωτή. Το κόστος της χρηµατοδότησης καταχωρείται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 

 

5.22.3 Κόστος χρηµατοδότησης 

Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

5.23 Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη 

επιχειρηµατική δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός 

τοµέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται µε βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο 

αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας). 
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O Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στο χώρο των κατασκευών, ιδιωτικών και 

δηµόσιων έργων, καθώς και στην αναδοχή συγχρηµατοδοτούµενων έργων. Οι 

δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσµα δηµοσίων έργων όπως 

οικοδοµικά, έργα οδοποιίας, υδραυλικά, λιµενικά έργα και βιοµηχανικά-ενεργειακά. Στον 

ιδιωτικό τοµέα έχει ολοκληρώσει βιοµηχανικά έργα, ξενοδοχειακές µονάδες, µέγαρα 

γραφείων και τραπεζών, συγκροτήµατα κατοικιών και έργα τηλεπικοινωνιών. 

 

6. 0ιαχείριση χρηµατοοικονοµικών κινδύνων 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των 

οποίων είναι οι απρόβλεπτες διακυµάνσεις επιτοκίων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 

κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Οµίλου έχουν 

ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που µπορεί να έχουν οι κίνδυνοι 

αυτοί στην χρηµατοοικονοµική θέση και απόδοση του Οµίλου.  

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονοµική �ιεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 

πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το �ιοικητικό Συµβούλιο. Η διαχείριση 

χρηµατοοικονοµικών κινδύνων περιλαµβάνει την αναγνώριση, υπολογισµό και αντιστάθµιση 

των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες της 

Εταιρείας. 

 

6.1 Κίνδυνος αγοράς 

6.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Οµίλου και της 

Εταιρείας είναι εκπεφρασµένο σε ευρώ και ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός 

συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά.  

 

6.1.2 Κίνδυνος τιµής 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών ακινήτων λόγω των σηµαντικών επενδύσεων του σε 

ακίνητη περιουσία, οι οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στην κατηγορία 

επενδύσεις σε ακίνητα. Η σχετική έκθεση του Οµίλου περιορίζεται σηµαντικά από την 

υιοθετούµενη στρατηγική της �ιοικήσεως αναφορικά µε τις εν λόγω επενδύσεις η οποία έχει 

να κάνει µε τη πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία µακροπρόθεσµου 

επενδυτικού ορίζοντα και την αποκόµιση βραχυπρόθεσµου οικονοµικού οφέλους κυρίως 

µέσω της µισθώσεως των σχετικών ακινήτων σε επιλεγµένους µισθωτές.  
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Ο Όµιλος εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των επενδύσεων του σε οντότητες, 

οι οποίες περιλαµβάνονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στις κατηγορίες των διαθέσιµων 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και των χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων αποτιµώµενων στην εύλογη αξία τους µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

χρήσεως. Η �ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθεί καθηµερινά την πορεία των τιµών εκείνων 

των χρεογράφων τα οποία διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές (χρηµατιστήριο) και 

αναλαµβάνει τις κατάλληλες κατά περίπτωση δράσεις µε στόχο πάντα την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών αποδόσεων σύµφωνα µε τον χρονικό ορίζοντα εκάστης επενδύσεως.  

 

Ο Όµιλος εκτίθεται σε µεταβολές της αξίας των υλικών και λοιπών πρώτων υλών που 

χρησιµοποιεί στην εκτέλεση των τεχνικών έργων που αναλαµβάνει. Ο κίνδυνος αυτός 

αντιµετωπίζεται επαρκώς µε την εξασφάλιση σχετικής προβλέψεως στο σύνολο σχεδόν των 

συµβάσεων που συνάπτει ο Όµιλος για την εκτέλεση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων στην 

οποία προβλέπεται η αναθεώρηση του κόστους αυτών λόγω µεταβολής της αξίας των 

χρησιµοποιούµενων υλικών. Επίσης, ο σχετικός κίνδυνος που απορρέει κυρίως από 

περιορισµένο αριθµό ακινήτων τα οποία ο Όµιλος κατασκευάζει µε σκοπό την πώλησή τους 

και αποκόµιση οικονοµικού οφέλους στο µέλλον αντιµετωπίζεται µε την ανάλογη µεταβολή 

των τιµών πώλησης των ακινήτων που διαθέτει. 

 

6.1.3 Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Ο Όµιλος αντιµετωπίζει κίνδυνο από την διακύµανση των επιτοκίων στις µακροπρόθεσµες και 

βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις του. Κατά την 31/12/2014 το σύνολο των 

µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια 

κυµαινόµενου επιτοκίου. Η �ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των 

επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του Οµίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη 

διάρκεια των δανείων και τη σχέση µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.  

 

Κατά την 31/12/2014, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν 0,50% 

υψηλότερα/χαµηλότερα και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων 

αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως θα εµφανίζονταν µειωµένα/αυξηµένα κατά το ποσό 

των € 459 περίπου, κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαµηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων 

που θα προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
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6.2 Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος διαχειρίζεται σε οµιλική βάση. Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από 

τα χρηµατικά διαθέσιµα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και από τις 

πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών απαιτήσεων και 

διενεργηµένων συναλλαγών.  

 

Ο Όµιλος έχει σηµαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων του, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι 

οι απαιτήσεις του αφορούν περιορισµένο αριθµό πελατών, οι οποίοι είναι το Ελληνικό 

�ηµόσιο και διεθνούς κύρους εγχώριες και πολυεθνικές εταιρείες και συνεπώς η ύπαρξη 

πιστωτικού κινδύνου περιορίζεται. 

 

Για τις τράπεζες και τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, µόνο ανεξάρτητα εκτιµηµένες εταιρείες µε 

ελάχιστη βαθµολόγηση ΒΒΒ (Standard & Poor´s) γίνονται αποδεκτοί. Εάν οι πελάτες 

µπορούν να αξιολογηθούν από ανεξάρτητη αρχή, αυτές οι αξιολογήσεις χρησιµοποιούνται 

στη διαχείριση του συγκεκριµένου πιστωτικού κινδύνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

ανεξάρτητη αξιολόγηση, το τµήµα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί την 

πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη λαµβάνοντας υπ’ όψη την οικονοµική του κατάσταση, 

προηγούµενες συναλλαγές και άλλες παραµέτρους. Τα πιστωτικά όρια του συνόλου σχεδόν 

των πελατών προσδιορίζονται επακριβώς από τις συµβάσεις εκτελέσεως τεχνικών έργων 

και τα µισθωτήρια συµβόλαια ακινήτων που συνάπτει κατά περίπτωση η �ιοίκηση του 

Οµίλου. Η ορθή τήρηση των συµφωνηµένων όρων των εν λόγω συµβολαίων 

παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης, ο Όµιλος λαµβάνει, για ορισµένο 

αριθµό τεχνικών έργων που αναλαµβάνει να εκτελέσει, προκαταβολές από µέρους της 

πελατείας του προς εξασφάλιση των απαιτήσεων. 

 

6.3 Κίνδυνος ρευστότητας 

Λόγω της υφιστάµενης διεθνούς οικονοµικής κρίσης, της διστακτικότητας των τραπεζών 

στη χρηµατοδότηση του κατασκευαστικού κλάδου, της µειωµένης χρηµατοδότησης από τις 

τράπεζες των ιδιωτικών τεχνικών έργων και της αδυναµίας του δηµόσιου τοµέα να 

εκπληρώσει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του, κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως υπήρχαν 

συνθήκες αυξηµένου κινδύνου ρευστότητας. Ο κίνδυνος αυτός αντιµετωπίζεται, µέσω της 

εκχώρησης απαιτήσεων του δηµοσίου στις τράπεζες, χρηµατοδοτώντας έτσι τις τρέχουσες 

και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του Οµίλου.  
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Κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσεως, ο Όµιλος δεν διατήρησε την ελάχιστη αναλογία 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών που προβλέπονταν από τις συµβάσεις των οµολογιακών 

δάνειων που αναφέρονται στη Σηµείωση 27. Η αθέτηση των εν λόγω χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών ενδεχοµένως να οδηγήσει σε αύξηση των σχετικών χρηµατοοικονοµικών εξόδων.  

Επίσης η �ιοίκηση βρίσκεται σε συζητήσεις µε τις τράπεζες για αναδιάρθρωση των 

τραπεζικών δανείων έτσι ώστε να καταστούν βιώσιµα για την Εταιρεία. 

 

Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων του 

Οµίλου, σύµφωνα µε τις συµβατικές ηµεροµηνίες διευθέτησης αυτών. 

 

Κατά την 31/12/2014 Μέχρι 1 έτος Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

�ανεισµός  110.330 - - 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  20.532 - - 

 

Κατά την 31/12/2013 Μέχρι 1 έτος Από 2 έως και 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

�ανεισµός  104.856 - - 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  22.655 - - 

 

6.4 0ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός του Οµίλου όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η οποία θα µειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 

ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται 

ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα 

δάνεια όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό) µείον τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό 

κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται στον Ισολογισµό συν το 

καθαρό χρέος. 

 

6.5 Εύλογη Αξία 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που κυκλοφορούν στο εµπόριο στις ενεργές 

αγορές (όπως τα επενδυτικά ακίνητα, οι εµπορικές συναλλαγές, οι διαθέσιµοι προς πώληση 

τίτλοι και οι τίτλοι σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χρήσεως) είναι βασισµένη στις 

τιµές αγοράς την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η αναφερόµενη τιµή της αγοράς που 
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χρησιµοποιείται για χρηµατοοικονοµικούς σκοπούς από τον Όµιλο είναι η τρέχουσα τιµή 

προσφοράς. 

 

Η εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία δεν συναλλάσσονται σε µια ενεργή 

αγορά καθορίζεται από κατάλληλες για κάθε περίπτωση τεχνικές αποτιµήσεων. Η �ιοίκηση 

του Οµίλου χρησιµοποιεί πληθώρα µεθόδων και κάνει υποθέσεις που βασίζονται στις 

συνθήκες αγοράς που υπάρχουν σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.  

 

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 31η �εκεµβρίου 2014 και 2013, ο Όµιλος και η Εταιρεία κατείχαν τα παρακάτω 

χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία:  

 Ο Όµιλος 

 Εύλογη Αξία –31.12.2014 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 
Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
�ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοκοικονοµικά στοιχεία 

- 1.842 - 1.842 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων - 23 - 23 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) 

- - - - 
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Η Εταιρεία 

 Εύλογη Αξία –31.12.2014 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
�ιαθέσιµα προς πώληση 
χρηµατοκοικονοµικά στοιχεία 

- 1.833 - 1.833 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

- 4 - 4 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) 

- - - - 

 

 Ο Όµιλος 

 Εύλογη Αξία –31.12.2013 

 
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 - 6 - 6 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) 

- - - - 

  

 
 

Η Εταιρεία 

 Εύλογη Αξία –31.12.2013 

 
Επίπεδο 

1 
Επίπεδο 

2 
Επίπεδο 

3 Σύνολο 

Χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις     
�ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

- 1.833 - 1.833 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε εύλογη αξία 
µέσω αποτελεσµάτων 

- 4 - 4 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 
(συµπεριλαµβανοµένου και του 
βραχυπρόθεσµου µέρους τους) 

- - - - 

 
 

7. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της 0ιοίκησης 

Η διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε εκτιµήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις 

προκειµένου να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση µε την 

µελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω 
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εκτιµήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειµένου να ανταποκρίνονται στα 

τρέχοντα δεδοµένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εµπειρία της �ιοίκησης του Οµίλου σε σχέση µε τη φύση και το επίπεδο 

των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

 

Οι βασικές εκτιµήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδοµένα η εξέλιξη 

των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονοµικών καταστάσεων κατά 

τους επόµενους δώδεκα µήνες έχουν ως ακολούθως: 

 

Δυνατότητα 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 € 13.898 και € 14.854 αντίστοιχα. Οι 

σωρευµένες ζηµίες κατά την 31 �εκεµβρίου 2014 για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε 

€ 108.312 και € 109.047 αντίστοιχα και το σύνολο των ιδίων Κεφαλαίων € (25.818) και € 

(24.851) 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 και µείωσης της 

ικανότητας ανταπόκρισης των τραπεζικών υποχρεώσεων. 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 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. Ως εκ τούτου, οι συνηµµένες 

οικονοµικές καταστάσεις δεν περιλαµβάνουν προσαρµογές σχετικές µε την ανακτησιµότητα 

και την ταξινόµηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την 

ταξινόµηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρµογές οι οποίες τυχόν θα απαιτούνταν αν η 

Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει οµαλά τις δραστηριότητές της.  

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 
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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 την απόφαση έγκρισης της σύµβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Επιπρόσθετα,  

τελεσίδικες και αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις οι οποίες αναµένεται να εισπραχθούν 

εντός της τρέχουσας ή επόµενης χρήσης θα κατευθυνθούν για αποπληρωµή των 

τραπεζικών υποχρεώσεων. Μέχρι στιγµής οι οποιεσδήποτε εισπράξεις πραγµατοποιούνται 

από την Εταιρεία κατευθύνονται κυρίως σε εξόφληση τραπεζικών υποχρεώσεων όπως η 

είσπραξη € 4,6 εκ από το έργο του Κηφισού, και € 1,9 εκ από το έργο του Ο.Λ.Π. Η 

παρακαταθήκη σε εισπράξεις από έργα που έχουν τελειώσει ή δικαστικές διαµάχες που 

αναµένεται να δικαιώσουν την Εταιρεία µας 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 

debt assets (ακίνητα έναντι χρεών) ή και επιµήκυνση των υφιστάµενων τραπεζικών 

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

Στα πλαίσια των διαπραγµατεύσεων µε τις τράπεζες, δείχνοντας καλή πίστη και 

προσδοκώντας µια συµφωνία κοινώς αποδεκτή από όλα τα µέρη, έχουµε αµοιβαίως 

συµφωνήσει, να µην γίνουν ενέργειες εχθρικές µεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών για 

όλο το χρονικό διάστηµα των διαπραγµατεύσεων. 

 

 

Επαναδηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων 

Η Εταιρεία µε απόφαση του �ιοικητικού Συµβουλίου αποφάσισε όπως τροποποιήσει και 

επαναδηµοσιευσει τις Οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2014 έτσι ώστε αυτές να έχουν 

συνταχθεί µε βάση τα �ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Παρακάτω συνοψίζονται οι διαφορές που προέκυψαν στις Οικονοµικές Καταστάσεις σε 

σχέση µε αυτές που είχαν δηµοσιευθεί αρχικά. 
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Μεταβολές στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος: 

Σηµ.

01.01-31.12.2014 

επαναδηµοσιευµένα

01.01-

31.12.2014 

αρχικώς 

δηµοσιευµένα

01.01-31.12.2014 

επαναδηµοσιευµένα

01.01-

31.12.2014 

αρχικώς 

δηµοσιευµένα

Μεταβολές 

Οµιλος

Μεταβολές 

Εταρεία

Κύκλος εργασιών 8                        4.946              4.946                      4.420              4.420               -                -   

Κόστος πωλήσεων 9                       (7.672)            (7.101)                     (7.139)             (6.569)            (571)          (570)

Μικτό κέρδος/(ζηµία)                     (2.726)           (2.155)                    (2.719)            (2.149)

Έξοδα διάθεσης 9                             -                       -                             -               -   

Έξοδα διοικήσεως 9                       (1.864)            (1.831)                     (1.220)             (1.187)             (33)            (33)

Ζηµίες από επανεκτίµηση επενδυτικών ακινήτων                      (1.605)                     (1.605)         (1.605)       (1.605)

Αποµειώσεις συµµετοχών 15                       (1.360)            (2.635)                     (2.032)             (2.635)          1.275            603 

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 10                        2.620              2.620                      1.710              1.710               -                  - 

Αποτέλεσµα από συγγενείς επιχειρήσεις                         (290)               (290)                             -                     -               -                  - 

Χρηµατοοικονοµικά  έσοδα 11                        1.955              1.955                      1.937              1.937               -                  - 

Χρηµατοοικονοµικά  έξοδα 11                       (8.882)            (8.882)                     (8.769)             (8.769)               -                -   

Κέρδη / (Ζηµίες)  προ φόρων                   (12.152)         (11.218)                  (12.698)          (11.093)           (934)      (1.605)

Φόρος εισοδήµατος 12                       (1.258)            (1.504)                     (1.666)             (1.912)             246            246 

Zηµία µετά από φόρους  (Α)                   (13.410)         (12.722)                  (14.364)          (13.005)           (688)      (1.359)

                    - 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα µετά από 

φόρους (Α)+(Β)
                  (13.410)         (12.722)                  (14.364)          (13.005)           (688)      (1.359)

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / έξοδα 

περιόδου αποδίδονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής                    (13.518)           (12.830)                   (14.364)           (13.005)            (688)       (1.359)

�ικαιώµατα µειοψηφίας                          108                 108                             -                     - 

                  (13.410)         (12.722)                  (14.364)          (13.005)           (688)      (1.359)

Ο Όµιλος Η Εταιρεία
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Μεταβολές στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης 

31.12.2014 

επαναδηµοσιευµένα

31.12.2014 

αρχικώς 

δηµοσιευµένα

31.12.2014 

επαναδηµοσιευµένα

31.12.2014 

αρχικώς 

δηµοσιευµένα

Μεταβολές 

Οµιλος

Μεταβολές 

Εταιρεία

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία                        5.767             5.767                       3.936 3.936 -               -                

Επενδυτικά ακίνητα                      65.192            66.137                     63.905               64.850 (945)         (945)           

Συµµετοχές  σε θυγατρικές επιχειρήσεις                               -                    -                       2.367                 2.367 -               -                

Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις                        3.949             3.949                       5.327                 5.327 -               -                

Άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις                            43                  43                           32 32 -               -                

�ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού                        1.842             1.842                       1.833 1.833 -               -                

Αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις                        1.095                849                          410                    165 246           245            

Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων                     77.888          78.587                    77.810              78.510 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία -               -                

Αποθέµατα                           650             1.310                          650 1.310 (660)         (660)           

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις                      39.655            39.656                     39.440 39.439 -               -                

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων                            23                  23                             4                       4 -               -                

Χρηµατικά διαθέσιµα                           742                742                          536 536 -               -                

Σύνολο Κυκλοφορούντων  περιουσιακών στοιχείων                     41.070          41.731                    40.630              41.289 

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                   118.958        120.318                  118.440            119.799 

-               -                

Ι0ΙΑ 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                      10.062            10.062                       9.746 9.746 -               -                

Ζηµιές εις νέον                   (107.824)        (107.137)                  (108.558)            (107.198) (688)         (1.359)        

Ίδιες µετοχές                      (2.351)            (2.351)                              -                        - -               -                

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                   (25.663)         (24.976)                  (24.362)            (23.002) (688)         (1.359)        

�ικαιώµατα Μειοψηφίας                           333                333                              -                        - -               -                

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                   (25.330)         (24.643)                  (24.362)            (23.002) (688)         (1.359)        

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις -               -                

Μακροπρόθεσµα δάνεια                               -                    -                              -                        - -               -                

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης                      10.775            10.775                     10.775 10.775 -               -                

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού                            61                  61                           41 41 -               -                

Προβλέψεις                        1.801             1.801                       1.801                 1.801 -               -                

Αναβαλλόµενες  φορολογικές υποχρεώσεις                               -                    -                              -                        - -               -                

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων                     12.637          12.637                    12.617              12.617 -               -                

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις -               -                

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις                      20.532            21.205                     21.172 21.172 (672)         -                

Βραχυπρόθεσµα δάνεια                    110.330          110.330                   108.330 108.330 -               -                

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης                           494                494                          475 475 -               -                

Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι                           295                295                          207 207 -               -                

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων                   131.651        132.324                  130.184            130.184 

Σύνολο Υποχρεώσεων                   144.288        144.961                  142.801            142.801 

ΣΥΝΟΛΟ Ι0ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                   118.958        120.318                  118.440            119.799 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία

 

 

Αναγνώριση εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια 

Ο Όµιλος για την αναγνώριση των εσόδων από κατασκευαστικά συµβόλαια χρησιµοποιεί, 

την προβλεπόµενη από το �.Λ.Π. 11, µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε 

τη µέθοδο αυτή σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού το κόστος κατασκευής των 

κατασκευαστικών συµβολαίων που βρίσκονται σε εξέλιξη συγκρίνεται µε το συνολικό 

κόστος κατασκευής εκάστης εξ αυτών προκειµένου να προσδιοριστεί το ποσοστό 

ολοκλήρωσης κάθε συµβάσεως. Οι σωρευτικές επιδράσεις των αναθεωρήσεων και 

επανεκτιµήσεων του προϋπολογιζόµενου κόστους των έργων καθώς και του συµβατικού 

εσόδου καταχωρούνται στις χρήσεις κατά τις οποίες προκύπτουν οι σχετικές 

αναθεωρήσεις/επανεκτιµήσεις. Το προϋπολογιζόµενο κόστος και το συµβατικό έσοδο 

εκάστης συµβάσεως κατασκευής τεχνικού έργου προκύπτει ύστερα από εκτιµητικές 
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διαδικασίες και επανεκτιµώνται και αναθεωρούνται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το �.Λ.Π. 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των 

φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήµατος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήµατος 

πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 

Έλεγχοι αποµείωσης αξίας διαθέσιµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

ενεργητικού 

Ο Όµιλος διενεργεί το σχετικό έλεγχο αποµείωσης της αξίας των διαθέσιµων προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε 

οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Προκειµένου να γίνει ο έλεγχος αποµείωσης γίνεται 

προσδιορισµός της αξίας χρήσεως (value in use) των µονάδων παραγωγής ταµειακών ροών 

στις οποίες έχει κατανεµηθεί το καταβληθέν κατά περίπτωση τίµηµα. Ο εν λόγω 

προσδιορισµός της αξίας χρήσεως απαιτεί να γίνει µία εκτίµηση των µελλοντικών 

ταµειακών ροών της κάθε σηµαντικής µονάδας παραγωγής ταµειακών ροών και να επιλεγεί 

το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, µε βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των 

ανωτέρω µελλοντικών ταµειακών ροών. 

 

Έλεγχοι αποµείωσης αξίας απαιτήσεων 

Ο Όµιλος αποµειώνει την αξία των απαιτήσεων του όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η είσπραξη 

µιας απαίτησης δε θα είναι πιθανή. Η �ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε έλεγχο της 

επάρκειας της σχηµατισµένης πρόβλεψης ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και 

αναπροσαρµόζει τη σχετική πρόβλεψη όπου υπάρχουν ενδείξεις για µη είσπραξη των 

απαιτήσεων του.  

 

8. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου 

Όπως προαναφέρθηκε το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου δραστηριοποιείται στον χώρο 

των κατασκευών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2014, η ανάλυση των 

δραστηριοτήτων του Οµίλου κατά τοµέα δραστηριότητας έχει ως ακολούθως:  
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8.1 Ανάλυση κατά δραστηριότητα 
 

 

8.1.1 Δεδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2014 
 
 

 

 
Κατασκευαστική 
δραστηριότητα 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

    

Πωλήσεις προς τρίτους 4.946 - 4.946 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (8.987) 15 (8.972) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) (4.041) 15 (4.026) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 2.635 (15) 2.620 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.169) - (2.169) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως - - - 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (3.575) - (3.575) 

Αποµειώσεις συµµετοχών   (1.360) 
Αναλογία κερδών από συγγενείς 
εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο 
της καθαρής αξίας 

  (290) 

Κόστος χρηµατοδότησης   (6.927) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (12.152) 

Φόρος εισοδήµατος   (1.258) 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   (13.410) 

    

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων   

Αποσβέσεις 563  563 
 
8.1.2 Δεδοµένα χρήσεως 1/1-31/12/2013 

 

 
Κατασκευαστική 
δραστηριότητα 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

    

Πωλήσεις προς τρίτους 4.785 (1) 4.784 

Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων (11.964) (1) (11.963) 

Μικτό κέρδος (ζηµιά) (7.179) - (7.179) 

Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 3.570 (16) 3.554 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.863) - (2.863) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (72) - (72) 

Λειτουργικό κέρδος (ζηµιά) (6.544) (16) (6.560) 
Αναλογία κερδών από συγγενείς 
εταιρείες αποτιµώµενες µε τη µέθοδο 
της καθαρής αξίας 

  (326) 

Κόστος χρηµατοδότησης   (7.735) 

Αποτελέσµατα προ φόρων    (14.621) 

Φόρος εισοδήµατος   777 

Αποτελέσµατα µετά φόρων   (13.844) 

    

Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσµάτων   

Αποσβέσεις 772  772 
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8.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού 
 

 

8.2.1 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2014)  

 
Κατασκευαστική 
δραστηριότητα 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 65.192 - 65.192 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - - 

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 5.767 - 5.767 

Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 8.399 (4.450) 3.949 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 46.790 (2.740) 44.050 

Σύνολο υποχρεώσεων (147.400) 3.112 (144.288) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (21.252) (4.078) (25.330) 

    

    

8.2.2 Λοιπές πληροφορίες Ισολογισµού (κατά την 31/12/2013)  

 
Κατασκευαστική 
δραστηριότητα 

Απάλειψη 
διεταιρικών 
συναλλαγών 

Σύνολο 
Οµίλου 

Επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 65.883 - 65.883 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία - - - 

Ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία 6.755 - 6.755 

Συµµετοχές και λοιπές επενδύσεις 10.745 (5.146) 5.599 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 51.185 (2.590) 48.595 

Σύνολο υποχρεώσεων (144.452) 3.284 (141.168) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 9.884 (4.452) (14.335) 

 

 

9. Ανάλυση εξόδων 

Τα συνολικά έξοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 
31/12/2013 

 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 
31/12/2013 

Κόστος αναλωθέντων αποθεµάτων 758  1.292  758  1.261  

Έξοδα µισθοδοσίας 1.473  1.705  1.277  1.480  

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 2.304  2.770  2.714  2.530  

Παροχές τρίτων 392  181  380  91  

Έξοδα από φόρους και τέλη 301  243  281  205  

Λοιπά έξοδα 1.325  4.233  240  2.508  

Έξοδα αποσβέσεων 567  608  293  337  
Χρεωστικά αποθεµατικά σε 
αποτελέσµατα 

2.416  -  2.416  -  

Ζηµία από επανεκτίµηση επενδυτικών 
ακινήτων 

1.605  -  1.605  -  

Ζηµιά από αναγκαστική εκποίηση 
επενδυτικών ακινήτων 

-  679  -  679  

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -  3.178  -  3.178  

Σύνολο 11.141  14.898  9.964  12.269  
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Κατά την τρέχουσα χρήση και σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 4172/2013 µεταφέρθηκαν 

στα αποτελέσµατα χρήσης χρεωστικά αποθεµατικά ποσού € 2.416 για φορολόγηση τους.  

 

Τα παραπάνω έξοδα κατανέµονται ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Κόστος πωλήσεων 8.972  11.963  8.439  10.924 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.169  2.863  1.525  1.344 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -  72  -  1 

Σύνολο 11.141  14.898  9.964  12.269 

 

 

10. Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως 

Τα λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

        

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 484  47  222  39 

Κέρδη από εκποίηση παγίων περιουσιακών 

στοιχείων 
-  1.092  -  1.092 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 2.108  -  1.488  - 

Λοιπά έσοδα 28  2.415  -  - 

Σύνολο 2.620  3.554  1.710  1.131 
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11. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
  

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων (7.450)  (7.688)  (7.410)  (7.631) 

Ζηµιές και έξοδα Συµµετοχών (1.391)  (192)  (1.350)  (189) 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (41)  (11)  (9)  (11) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (8.882)  (7.891)  (8.769)  (7.831) 

        

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.938  127  1.937  125 

Έσοδα από συµµετοχές 17  29  -  26 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα -  -  -  - 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.955  156  1.937  151 

        

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά έσοδα /(έξοδα) (6.927)  (7.735)  (6.832)  (7.680) 

 

Κατά την τρέχουσα οικονοµική χρήση η εταιρεία εισέπραξε πιστωτικούς τόκους 1.937 από 

έργο του Ο.Λ.Π. µετά από τελεσιδικία απαιτήσεών της. 

 

 

12. 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: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης 268  132  266  130 

Φόροι προηγουµένων χρήσεων 40  10  35  10 

Αναβαλλόµενος φόρος 950  (919)  1.365  (989) 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση 

Αποτελεσµάτων Χρήσεως 
1.258  (777)  1.666  (849) 

 

 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

        

Ζηµίες προ φόρων (12.152)  (14.621)  (12.698)  (14.937) 

        

Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό 

συντελεστή της Εταιρείας (26%) 
(3.160)  (3.801)  (3.301)  (3.883) 

�απάνες µη εκπιπτόµενες από τη φορολογία 

εισοδήµατος 
1.698  2.822  1.679  2.788 

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος 

φόροι 
276  3  266  2 

Φορολογική επίδραση της αποµείωσης 

συµµετοχής που δεν εκπίπτει για φορολογικούς 

σκοπούς 

284  -  685  234 

Αποµείωση αναβαλλόµενων φορολογικών 

απαιτήσεων από ζηµίες που δε θα αναγνωριστούν 

φορολογικά 

2.115  199  2.302  - 

Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου 44  -  35  10 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσεως 
1.258  (777)  1.666  (849) 

 

 

Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από 

τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά 

τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά 

έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές 
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υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµίες στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των κερδών των πέντε επόµενων 

χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν. 

 

Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης: 

Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρίες και οι Εταιρείες 

Περιορισµένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά από Νόµιµο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαµβάνουν «Ετήσιο 

Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο 

εκδίδεται µετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόµιµο Ελεγκτή ή 

ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 

του φορολογικού ελέγχου, ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία 

«Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόµιµος Ελεγκτής ή ελεγκτικό 

γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονοµικών εντός δέκα ηµερών από 

την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονοµικών θα επιλέξει δείγµα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστηµα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης» 

στο Υπουργείο Οικονοµικών. 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της §5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 η µητρική εταιρεία δεν 

αποδέχτηκε τον φορολογικό έλεγχο από τον Νόµιµο Ελεγκτή που ελέγχει τις Οικονοµικές 

Καταστάσεις για τις χρήσεις 2013 και 2014 ενώ από τις θυγατρικές εταιρείες για τη χρήση 

2014 ελέγχθηκαν φορολογικά από τον Νόµιµο Ελεγκτή οι εταιρείες Άτοµον Α.Ε. και Β&Τ 

Ναυτικά Έργα Α.Ε.  

 

Για τη χρήση 2014, ο έλεγχος για την έκδοση της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης των 

ανωτέρω 2 θυγατρικών διενεργείται από τους νόµιµους ελεγκτές τους και το πόρισµα του 

ελέγχου αυτού θα κοινοποιηθεί εντός 10 ηµερών από την δηµοσίευση των οικονοµικών τους 

καταστάσεων. Από τον έλεγχο αυτό δεν προβλέπεται να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις.  

 

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

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

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

Φόρος αποτελεσµάτων 950  (919)  1.366  (989) 

Υπόλοιπο τέλους (1.095)  (2.045)  (410)  (1.776) 

 

Ο Όµιλος 
Κατά την 

31/12/2013 
  

(Χρεώσεις) 

Πιστώσεις) 

Αποτελεσµάτων 

 
Κατά την 

31/12/2014 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      

Προσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων (6.526)  (4.926)  (11.452) 

Προσαρµογή µεθόδου τµηµατικής περάτωσης (1.756)  1.931  175 

Λοιπές προσαρµογές απαιτήσεων (4.416)  2.301  (2.115) 

 (12.698)  (694)  (13.392) 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      

Προβλέψεις 8.151  600  8.751 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων 
2.502  1.044  3.546 

 10.653  1.644  12.297 

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις στον Ισολογισµό 
(2.045)  950  (1.095) 

 

 

Εµφάνιση στον Ισολογισµό: 31/12/2014  31/12/2013 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.095  2.386 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις -  (341) 

Σύνολο 1.095  2.045 
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Η Εταιρεία 
Κατά την 

31/12/2013 
  

(Χρεώσεις) 

Πιστώσεις 

Αποτελεσµάτων 

  
Κατά την 

31/12/2014 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις      

Προσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων (6.322)  (4.888)  (11.210) 

Προσαρµογή βάσει της µεθόδου της τµηµατικής 

περατώσεως 
(1.605)  2.048  443 

Προσαρµογή λοιπών απαιτήσεων (4.396)  2.301  (2.095) 

 (12.323)  (539)  (12.862) 

      

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις      

Προβλέψεις 8.950  577  9.527 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων 
1.598  1.327  2.925 

 10.548  1.904  12.452 

      

Καθαρές αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις στον Ισολογισµό 
(1.776)  1.366  (410) 

 

 

13. Κέρδη (Ζηµιές) ανά µετοχή 

Τα βασικά κέρδη (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα κέρδη (ζηµιές) που 

αποδίδονται στους µετόχους µε τον µέσο σταθµισµένο αριθµό µετοχών σε κυκλοφορία, 

συµπεριλαµβάνοντας τις µετοχές που εκδόθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσεως και έχουν 

ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Καθαρές ζηµίες αποδοτέες στους κοινούς µετόχους της 

Εταιρείας 
(13.518)  (13.722)  (14.364)  (14.088) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία 17.579.754  17.579.754  17.579.754  17.579.754 

Μείον: Μέσος σταθµισµένος αριθµός ιδίων µετοχών 851.800  851.800  -  - 

Συνολικός µέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών σε 

κυκλοφορία 
16.727.954  16.727.954  17.579.754  17.579.754 

Βασικές ζηµιές ανά µετοχή (Σε €) (0,8081)  (0,8203)  (0,8171)  (0,8014) 
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14. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση ή 

εγκατάσταση 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως         

Κατά την 31/12/2013 2.365 2.382 11.727 3.492 1.809 350 22.125 

Προσθήκες χρήσεως  - - 821 - - - 821 

Εκποιήσεις/διαγραφές 
χρήσεως  

(143) (87) (326) (1.185) (1) - (1.742) 

Σύνολο κατά την 
31/12/2014 

2.222 2.295 12.222 2.307 1.808 350 21.204 

        

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Κατά την 31/12/2013 - (704) (11.028) (1.835) (1.804) - (15.371) 

Προσθήκες χρήσεως  - (58) (454) (50) (1) - (563) 

Εκποιήσεις/διαγραφές 
χρήσεως  

- 4 324 528 2 - 858 

Σύνολο κατά την 
31/12/2014 

- (758) (11.193) (1.679) (1.807) - (15.437) 

        

Αναπόσβεστη αξία        

Κατά την 31/12/2013 2.365 1.678 699 1.657 5 350 6.755 

Κατά την 31/12/2014 2.222 1.537 1.029 628 1 350 5.767 

 

 

 Η Εταιρεία 

 
Γήπεδα & 
οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

Μηχανήµατα & 
µηχανολογικές 
εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Πάγια υπό 
εκτέλεση και 

προκαταβολές 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως        

Κατά την 31/12/2013 1.970 1.995 9.058 661 1.628 300 15.611 

Προσθήκες χρήσεως - - - - - - - 

Εκποιήσεις/διαγραφές 
χρήσεως  

- - (202) (96) (1) - (299) 

Σύνολο κατά την 
31/12/2014 

1.970 1.995 8.856 565 1.627 300 15.313 

 
 

       

Σωρευµένες αποσβέσεις        

Κατά την 31/12/2013 - (499) (8.667) (571) (1.626) - (11.362) 

Προσθήκες χρήσεως - (50) (210) (32) (1) - (293) 

Εκποιήσεις/διαγραφές 
χρήσεως  

- - 181 97 1 - 279 

Σύνολο κατά την 
31/12/2014 

- (549) (8.696) (506) (1.626) - (11.377) 

        

Αναπόσβεστη αξία        

Κατά την 31/12/2013  1.970 1.496 391 90 2 300 4.249 

Κατά την 31/12/2014 1.970 1.446 160 59 1 300 3.936 
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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 31η �εκεµβρίου 2014 για την Εταιρεία 

ανέρχεται σε € 68 (2013: € 234). Για τον Όµιλο το αντίστοιχο ποσό ανέρχεται σε € 654 

(2013: € 1.007). 

 

Τον Απρίλιο της τρέχουσας χρήσης, επεδόθει µε δικαστικό επιµελητή εξώδικη δήλωση 

καταγγελίας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου της Ανωνύµου εταιρείας 

Πειραιώς Leasing χρηµατοδοτικές µισθώσεις προς την Βιοτερ ΑΕ και αφορά το κτίριο του 

Αγίου Στεφάνου. Για το εν λόγω ακίνητο αναµένεται άµεσα η µεταβίβαση του στη 

τράπεζα µε διαγραφή χρέους από µέρους της, όπως σχετικά αναφέρουµε και στη 

σηµείωση 7 των σηµειώσεων επί των Οικονοµικών Καταστάσεων.  

 
 

Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις συνολικού ποσού 

€ 53.400 για την Εταιρεία και τον Όµιλο προς εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων.  

 

 

15. Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες 

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

για τις χρήσεις 2014 και 2013 αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Εταιρείες 
Υπόλοιπο 

01.01.2014 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Προσθήκες/ 
(Aποµειώσεις) 

Πωλήσεις/ 
Μη ενοποίηση 

Υπόλοιπο 
31.12.2014 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 1.891 84,00% (230) - 1.661 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 499 84,16% (237) - 262 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 290 84,00% (200) - 90 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 348 47,60% - - 348 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 10 50,00% (5) - 5 

Σύνολο 3.039  (672) - 2.367 
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Εταιρείες 
Υπόλοιπο 

01.01.2013 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Προσθήκες/ 
(Aποµειώσεις) 

Πωλήσεις/ 
Μη ενοποίηση 

Υπόλοιπο 
31.12.2013 

ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. 2.591 84,00% (700) - 1.891 

ΒΙΟΜΗΚ Α.Ε. 499 84,16% - - 499 

ΒΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 490 84,00% (200) - 290 

Β&Τ ΝΑΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε. 348 47,60% - - 348 

�ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 157 18,53% - (157) - 

ΒΙΟΤΕΡ GLOBAL HOLDING 10 100,00% - - 10 

Σύνολο 4.096  (900) (157) 3.039 

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρείας «Βιοτέρ Global Ltd», χωρίς όµως να συµµετέχει σε αυτήν η µητρική εταιρεία, 

Βιοµηχανικά Τεχνικά έργα Βιοτέρ Α.Ε., µε αποτέλεσµα το ποσοστό συµµετοχής, άµεσο και 

έµµεσο να κατέλθει σε 50%.  

    

Έλεγχος αποµείωσης συµµετοχών (ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις): 

Κατά την 31 �εκεµβρίου 2014 η Εταιρεία προχώρησε σε έλεγχο αποµείωσης των 

συµµετοχών σε θυγατρικές λόγω των ενδείξεων αποµείωσης οι οποίες οδήγησαν στην 

αποµείωση της υπεραξίας.  

 

Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης των συµµετοχών, η ανακτήσιµη αξία 

καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων 

ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου εγκεκριµένους από 

τη �ιοίκηση, καλύπτοντας µια περίοδο πέντε ετών. 

 

Από τον έλεγχο προέκυψε πρόσθετη ζηµία αποµείωσης της συµµετοχής στις θυγατρικές 

Ατοµον ΑΕ € 230 χιλ., Βιοµήκ 237 χιλ., Βήτα Συµµετοχών Α.Ε. € 200 χιλ. και Βιοτερ Global 5 

χιλ. αντίστοιχα. Η συνολική ζηµία επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της Εταιρείας. 

 

Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης των συµµετοχών, η ανακτήσιµη αξία 

καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των προβλεπόµενων 

ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου εγκεκριµένους από 

τη �ιοίκηση, καλύπτοντας µια περίοδο πέντε ετών.  
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16. 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 31η �εκεµβρίου 

2014 αναλύονται ως εξής: 

 

Εταιρείες Υπόλοιπο 
01.01.2014 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Προσθήκες/ 
(Αποµειώσεις) 

Πωλήσεις/ 
Μη 

ενοποίηση 

Υπόλοιπο 
31.12.2014 

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε 

2.847 18,04% (1.023) - 1.824 

SMYRNI PARK A.E 2.213 20,00% - - 2.213 

ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 

1.250 19,41% (316) - 934 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - 16,56% - - - 

METROPOLITAN ATHENS PARK A.E 326 8,35% - - 326 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 

21 25,00% (21) - 0 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ 

30 4,60% - - 30 

Σύνολο 6.687   (1.360) - 5.327 
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Εταιρείες Υπόλοιπο 
01.01.2013 

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Προσθήκες/ 
(Αποµειώσεις) 

Πωλήσεις/ 
Μη 

ενοποίηση 

Υπόλοιπο 
31.12.2013 

ΑΘΗΝΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε 

2.847 20,00% 
- - 

2.847 

SMYRNI PARK A.E 2.213 20,00% - - 2.213 
ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 

1.250 19,41% 
- - 

1.250 

ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. - 16,56% - - - 

METROPOLITAN ATHENS PARK A.E 355 8,35% (29) - 326 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε 

15 25,00% 6 
- 

21 

ΒΥΠ 1 2 4,60% 28 - 30 

ΒΥΠ 2 2 4,60% (2) - - 

ΒΥΠ 3 2 4,60% (2) - - 

ΒΑΠ 1 2 4,60% (2) - - 

ΒΑΠ 2 2 4,60% (2) - - 

ΒΑΠ 3 2 4,60% (2) - - 

ΒΑΠ 4 3 4,60% (3) - - 

ΒΑΠ 5 3 4,60% (3) - - 

ΒΑΠ 6 3 4,60% (3) - - 

ΒΑΠ 7 3 4,60% (3) - - 

ΒΑΠ 9 3 4,60% (3) - - 

ΒΑΠ 10 3 4,60% (3) - - 

ΜΙΝΩΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ 

3 4,60% (3) 
- - 

Σύνολο 6.713   (26) - 6.687 

 

 

Κατά το δεύτερο τρίµηνο της προηγούµενης χρήσης πραγµατοποιήθηκε συγχώνευση των 

συγγενών εταιρειών ΒΑΠ 1 ΑΕ, ΒΑΠ 2 ΑΕ, ΒΑΠ 3 ΑΕ, ΒΑΠ 4 Α,Ε ΒΑΠ 5 ΑΕ, ΒΑΠ 6 ΑΕ ΒΑΠ 7 

ΑΕ, ΒΑΠ 9 ΑΕ, ΒΑΠ 10 ΑΕ, ΒΥΠ 1 ΑΕ, ΒΥΠ 2 ΑΕ, ΒΥΠ 3 ΑΕ, σε µία εταιρεία µε την ονοµασία 

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ». 

 

Για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης των συµµετοχών σε συγγενής εταιρείες, η 

ανακτήσιµη αξία καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε βάσει των 

προβλεπόµενων ταµιακών ροών από χρηµατοοικονοµικούς προϋπολογισµούς του Οµίλου 

εγκεκριµένους από τη �ιοίκηση, καλύπτοντας µια περίοδο πέντε ετών. Από τον έλεγχο 

προέκυψε πρόσθετη ζηµία αποµείωσης της συµµετοχής στις συγγενής εταιρείες Αθηναϊκοί 

Σταθµοί Αυτοκινήτων ΑΕ € 1.023, Πάρκα Αναψυχής και Αθλητισµού Ελληνικού ΑΕ € 316, 

Εταιρεία Λειτουργίας Πάρκων Ελληνικού € 21. Η συνολική ζηµία επιβάρυνε τα 

αποτελέσµατα της Εταιρείας. 
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17. 0ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύουν 

συµµετοχές στις ακόλουθες εταιρείες:  

 

 Ο Όµιλος 

Εταιρείες Κατά την 31/12/2014   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% 

ΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚ Α.Ε. 33 4,00%  33 4,00% 

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

�ΟΜΟΚΟΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 157 21,00%  157 21,00% 

Γ.& �. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. 30 44,97%  30 44,97% 

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

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 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  

      

 Η Εταιρεία 

Εταιρείες Κατά την 31/12/2014   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 18,53%  157 18,53% 

ΠΟΛΙΣ ΠΑΡΚ Α.Ε. 33 4,36%   33 4,00% 

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

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

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.  50 2,29%   50 2,36% 

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

Υπόλοιπο 1.833   1.833  

 

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. Ο έλεγχος αποµείωσης των συµµετοχών διενεργείται µια φορά 

ετησίως εκτός και αν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις αποµείωσης λόγω εκτάκτου γεγονότος. 
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18. 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 χρήση που έληξε την 

31η �εκεµβρίου 2014 για τον Όµιλο έχει ως ακολούθως:  

 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης 

Σύνολο κατά την 01/01/2013 70.583 

Αναγκαστική εκποίηση (4.700) 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία - 

Σύνολο κατά την 31/12/2013 65.883 

 

Σύνολο κατά την 01/01/2014 65.883 

Μεταφορά από αποθέµατα 660 

Μεταφορά από Ιδιοχρησιµοποιούµενα πάγια 254 

Αποτίµηση στην εύλογη αξία (1.605) 

Σύνολο κατά την 31/12/2014 65.192 
 

 

Τον Απρίλιο του 2015, πραγµατοποιήθηκε επανεκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων από 

ανεξάρτητους και αναγνωρισµένους εκτιµητές ακινήτων έτσι ώστε οι οικονοµικές 

καταστάσεις της 31/12/2014 να εναρµονιστούν µε βάσει τα �ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.  

 

Από την επανεκτίµηση των επενδυτικών ακινήτων εξαιρέθηκαν τα επενδυτικά ακίνητα 

θυγατρικής Εταιρείας συνολικού ποσού € 1.033 λόγω µη ουσιώδους σηµασίας σε σχέση µε 

το συνολικό ποσό των επενδυτικών ακινήτων. 

 

Τέλος δεν επανεκτιµήθηκε ακίνητο στον Άγιο Στέφανο λογιστικής αξίας 12,6 εκ. Όπως 

αναφέρουµε και σε προηγούµενη σηµείωση τον Απρίλιο του 2014, επεδόθει µε δικαστικό 

επιµελητή εξώδικη δήλωση καταγγελίας σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου της 

Ανωνύµου εταιρείας Πειραιώς Leasing χρηµατοδοτικές µισθώσεις προς την Βιοτερ ΑΕ και 

αφορά το κτίριο του Αγίου Στεφάνου. Για το εν λόγω ακίνητο αναµένεται άµεσα η 

µεταβίβαση του στη τράπεζα µε διαγραφή χρέους από µέρους της (βλέπε σηµ. 7). 
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Τέλος κατά την εκτίµηση της διοίκησης της εταιρείας η λογιστική αξία του ακινήτου 

δεν απέχει της εύλογης αξίας. 

 

 

19. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 

 

Οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου, κατά την 31η �εκεµβρίου 2014, 

αντιπροσωπεύουν δοσµένες εγγυήσεις, ύψους € 43 (2013: € 43). 

 

 

 

20. Αποθέµατα 

 

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

 Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή  -  754  -  661 

 Παραγωγή σε εξέλιξη 650  650  650  650 

 Αποθέµατα (Σύνολο) 650  1.404  650  1.311 

 

 

Η παραγωγή σε εξέλιξη αφορά κυρίως την αξία οικοπέδων καθώς και κτιρίων τα οποία 

βρίσκονται σε κατασκευαστικό στάδιο για εκµετάλλευσή τους (πώληση ή εκµίσθωση) από 

τον Όµιλο.  

 

 

 

 

 

 

21. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
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 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Πελάτες 12.305  13.129  11.151  11.218 

Επιταγές εισπρακτέες και γραµµάτια 437  437  437  437 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεµένων και λοιπού 

ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 
15.390  19.126  16.778  18.401 

Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες 31.314  31.459  31.314  31.459 

Χρεώστες διάφοροι 5.052  1.936  3.106  2.233 

Λογαριασµοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 2.247  3.566  246  1.535 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 29.512  28.684  29.512  28.684 

 96.257  98.337  92.544  93.967 

Μείον: Προβλέψεις (56.602)  (58.259)  (53.104)  (53.450) 

Υπόλοιπο 39.655  40.078  39.440  40.517 

 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

 Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 58.259  58.239  53.450  53.250 

 Επιβάρυνση (όφελος) αποτελεσµάτων χρήσης (1.657)  20  (346)  200 

 Υπόλοιπο τέλους χρήσης 56.602  58.259  53.104  53.450 

 

Η χρονική απεικόνιση των απαιτήσεων έχει ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

�εν είναι σε καθυστέρηση και δεν είναι αποµειωµένα 2.983  3.002  2.885  2.964 

Είναι σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένα        

60-90 ηµέρες 11.431  11.503  10.914  11.212 

90-365 ηµέρες 13.367  13.452  13.044  13.399 

>365 ηµέρες 11.874  12.121  12.598  12.942 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 39.655  40.078  39.440  40.517 
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Το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας αφορούν 

απαιτήσεις από συµβάσεις εκτελέσεως δηµόσιων και λοιπών τεχνικών έργων, µε µοναδικό 

οφειλέτη το Ελληνικό �ηµόσιο. Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων 

αυτών δηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα ρευστότητας στην εταιρεία και στον Όµιλο. Οι 

εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική 

πλειοψηφία απαιτήσεις σε ευρώ. Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών 

απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η λογιστική αξία τους. 

 

 

22. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεως 

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 

οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Παγκρήτια Τράπεζα 9  6  4  4 

Μετοχές εισηγµένων στο Χ.Α. 

εταιρειών 
14  -  -  - 

Σύνολο 23  6  4  4 

 

23. 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 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

 Ταµείο 34  11  23  1 

 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 708  2.825  513  2.610 

 Σύνολο 742  2.836  536  2.611 
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24. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

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. 

 

Σύµφωνα µε το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2014, οι µέτοχοι µε 

ποσοστό συµµετοχής στην Εταιρεία µεγαλύτερο του 2 % ήταν οι ακόλουθοι: 

  
Μητρώο Μετόχων 

31.12.2014  
Μητρώο Μετόχων 

31.12.2013 

Ονοµατεπώνυµο / 
Επωνυµία  

Αριθµός 
Μετοχών Ποσοστό  

Αριθµός 
Μετοχών Ποσοστό 

Μαυροσκότης Γεώργιος  4.599.304 26,16%  4.498.807 25,59% 

Proline Concultants SA  1.225.200 6,97%  0 0,00% 

Κυριαζής Αθανάσιος  852.505 4,85%  852.505 4,85% 

Βήτα Συµµετοχών ΑΕ   851.800 4,84%  851.800 4,84% 

Κορδαλής �ηµήτριος  772.141 4,39%  772.141 4,39% 

Κυριαζή Μαρία  641.805 3,65%  690.100 3,92% 

Desan Holding SA  625.000 3,55%  623.476 3,55% 

Union Bancaire Privee  0 0,00%  600.000 3,41% 

Comair Christian  570.000 3,24%  570.000 3,24% 

Αδαµαντόπουλος 
Μιχαήλ 

 491.423 2,79% 
 

398.197 2,26% 

Λοιποί (µε ποσοστό 
<2%) 

 6.950.576 39,56% 
 

7.722.728 43,95% 

  17.579.754 100%  17.579.754 100% 

 

Το υπέρ το άρτιο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας προέκυψε κατά τη χρήση 2002, 

συνολικού ποσού € 24.853, µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία µεγαλύτερη 

της ονοµαστικής τους αξίας. Μέρος αυτού, € 13.970, κεφαλαιοποιήθηκε κατά το πρώτο 

εξάµηνο της χρήσεως 2006 και € 9.539 κεφαλαιοποιήθηκε στη χρήση 2007. Τα έξοδα 

αυξήσεως κεφαλαίου ύψους € 26 που προέκυψαν από την κεφαλαιοποίηση που 

πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη χρήση µεταφέρθηκαν αφαιρετικά του υπέρ το άρτιο 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Από τα παραπάνω προκύπτει διαφορά από έκδοση 

µετοχών υπέρ το άρτιο ποσό € 1.318. 

 

 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 0εκεµβρίου 2014 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

87 

 

25. Αποθεµατικά 

Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 1.318  1.318  1.318  1.318 

Τακτικό αποθεµατικό 2.223  2.223  2.123  2.123 

Έκτακτα αποθεµατικά 4.790  5.560  4.796  5.556 

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 

νόµων 
1.729  2.759  1.507  2.537 

�ιαφορές από αναπρ/γή αξίας συµµετοχών και 

χρεογράφων 
-  (909)  -  (909) 

�ιαφορές από αναπ/γή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
-  866  -  866 

Υπόλοιπο 10.062  11.817  9.746  11.501 

 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού 

αποθεµατικού» - µε την κατ' έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5 % των ετήσιων, µετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 

του µετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεµατικό» διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της 

Εταιρείας µπορεί, όµως, να συµψηφισθεί µε συσσωρευµένες ζηµιές. 

 

Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της 

φορολογικής νοµοθεσίας οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της 

φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε 

παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Στην παρούσα 

φάση ο Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ 

τούτου δεν λογιστικοποιήθηκαν οι σχετικοί αναβαλλόµενοι φόροι. 

 

Το αποθεµατικό από αναπροσαρµογή της αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων έχει 

σχηµατισθεί κατά τη χρήση 2003 κατά την αναπροσαρµογή της αξίας των ιδιόκτητων 

ακινήτων του Μητρικής Εταιρείας βάσει των διατάξεων του Ν. 3091/1992. 
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26.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. 

 

27. 0άνεια 

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 31/12/2014  Κατά την 31/12/2013 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 52.243 -  51.073 - 

Τράπεζα Πειραιώς 40.122 -  35.072 - 

EFG Eurobank Εργασίας 13.320 -  14.459 - 

Τράπεζα Αττικής 4.142 -  3.749 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 494 10.775  581 10.793 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 110.824 10.775  105.437 10.793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Η Εταιρεία 

 Κατά την 31/12/2014  Κατά την 31/12/2013 

Τράπεζα 
Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 
 

Βραχ/σµες 

υποχρεώσεις 

Μακρ/σµες 

υποχρεώσεις 

Alpha Bank 51.707 -  50.546 - 

Τράπεζα Πειραιώς 40.122 -  35.072 - 

EFG Eurobank Εργασίας 11.856 -  12.977 - 

Τράπεζα Αττικής 4.142 -  3.749 - 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 503 -  503 - 

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 475 10.775  475 10.775 

Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 108.805 10.775  103.322 10.775 
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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 31 �εκεµβρίου 2014 

ο Όµιλος δεv 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.  

 

Επίσης η εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση δεν έχει αποπληρώσει κανένα συµβατικό 

µίσθωµα. Αναµένεται η εκκαθάριση, σε συνεργασία µε την τράπεζα που διαχειρίζεται την 

τελευταία σύµβαση, χρηµατοδοτικής µίσθωσης που διαθέτει η Εταιρεία κατά την τρέχουσα 

χρήση.   

 

Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις αφορούν τη µίσθωση µηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισµού καθώς και µεταφορικών µέσων και αναλύονται ως ακολούθως:  

 

 

Α. Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης-Ελάχιστες πληρωµές µισθωµάτων: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Μέχρι 1 έτος 911  925  916  916 

Από 2 έως και 5 έτη 3.771  3.771  3.665  3.665 

Πάνω από 5 έτη 10.842  10.918  10.918  10.918 

 15.524  15.614  15.499  15.499 

Μελλοντικές χρεώσεις χρηµατοοικονοµικού 

κόστους στις χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(4.255)  (4.240)  (4.249)  (4.249) 

 11.269  11.374  11.250  11.250 
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Β. Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηµατοδοτικών µισθώσεων: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Μέχρι 1 έτος 834  846  836  836 

Από 2 έως και 5 έτη 2.769  2.769  2.655  2.655 

Πάνω από 5 έτη 7.666  7.759  7.759  7.759 

 11.269  11.374  11.250  11.250 

 

 

28. 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, προσµετράτε 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 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Ανάλυση κόστους εργαζοµένων:        

Έξοδα µισθοδοσίας 1.116  1.277  964  1.102 

Έξοδα αποζηµίωσης προσωπικού 2  -  -  - 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων 346  413  306  364  

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
9  15  7  14 

Συνολικό κόστος 1.473  1.705  1.277  1.480 
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Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

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 
9  15  7  14 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 61  52  41  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. Τα βασικά 

οικονοµικά µεγέθη και υποθέσεις της αναλογιστικής µελέτης την 31η �εκεµβρίου 2014 έχουν 

ως ακολούθως: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 
Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
  

Κατά την 

31/12/2013 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 57  51  40  34 

Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη 

(ζηµιές) 
4  1  1  - 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισµό 61  52  41  34 

        

Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης 

 στα αποτελέσµατα χρήσεως: 

Κόστος υπηρεσίας 12  12  12  12 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2  2  2  2 

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 1  1  -  - 

Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα 

χρήσεως 
15  15  14  14 

        

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 

 µεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως: 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 51  51  34  34 

Κόστος υπηρεσίας 12  12  12  12 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 2  2  2  2 
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Αναλογιστικά κέρδη (ζηµιές) 1  1  -  - 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της 

χρήσεως 
(14)  (14)  (14)  (14) 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 61  52  41  34 

 

Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής µελέτης:    

Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης 
Μέθοδος της Προβεβληµένης 

Πιστούµενης Μονάδος 

Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού 2,0% 

Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξηση του Α.Ε.Π. 2,0% 

Μέση ετήσια µακροχρόνια µισθολογική ωρίµανση 1,0% 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 Μηδέν 

 

Το κόστος των επιπλέον παροχών σχετίζεται κυρίως µε παροχές που πληρώθηκαν σε 

υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Το µεγαλύτερο µέρος αυτών δεν ήταν αναµενόµενο στα 

πλαίσια του υφιστάµενου προγράµµατος συνταξιοδοτήσεως και συνεπώς οι καταβολές των 

επιπλέων παροχών λογίσθηκαν ως πρόσθετη συνταξιοδοτική χρέωση.  

 

 

29. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

Αφορούν προβλέψεις για αντιµετώπιση ενδεχόµενων υποχρεώσεων που πιθανώς θα 

προκύψουν στο µέλλον κατά την φορολογική εκκαθάριση κοινοπραξιών εκτελέσεως έργων 

και εκδίκαση επίδικων υποθέσεων των εταιρειών του Οµίλου. 

 

30. 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 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 
 

Κατά την 

31/12/2014 
 

Κατά την 

31/12/2013 

Προµηθευτές 10.365  11.682  10.462  11.784 

Επιταγές πληρωτέες 240  549  240  240 

Προκαταβολές πελατών 4.775  4.072  4.437  4.042 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 295  268  288  261 
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Υποχρεώσεις προς συνδεµένες 

επιχειρήσεις/κοινοπραξίες 
83  501  590  678 

Πιστωτές διάφοροι 2.599  3.271  2.981  4.076 

Έσοδα επόµενων χρήσεων 2.174  2.310  2.174  2.310 

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 1  2  -  - 

Υπόλοιπο 20.532  22.655  21.172  23.391 

 

 

31. 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 τη χρήση 01/01-

31/12/2014 και την 31η �εκεµβρίου 2014, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 
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32. Αµοιβές Μελών της 0ιοίκησης και των 0ιευθυντικών Στελεχών 

Οι πάσης φύσεως αµοιβές των Μελών της �ιοίκησης και των �ιευθυντικών Στελεχών του 

Οµίλου και της Εταιρείας κατά τη χρήση 01/01-31/12/2014 ανήλθαν σε € 60 και € 60 

αντίστοιχα. Κατά την 31/12/2014 οι απαιτήσεις Οµίλου και της Εταιρείας ανέρχονται σε € 

124 και € 124, ενώ οι υποχρεώσεις προς € 57 και € 73 αντίστοιχα.  

 

 

33. 0εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 

33.1 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 έχει 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. Μέχρι και την ηµεροµηνία σύνταξης των 

Οικονοµικών Καταστάσεων δεν είχε κοινοποιηθεί κάποια απόφαση στην εταιρεία. 

 

33.2 Λοιπές ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Ο Όµιλος κατά την 31/12/2014 είχε χορηγήσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτελέσεως 

συµβάσεων συνολικού ποσού € 44.988 (2013: € 45.589). 

 

Οι εταιρείες του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις ακόλουθες χρήσεις: 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 Ν. 3401/2005 

 

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014, κατ’ εφαρµογή της νοµοθεσίας, τις 

παρακάτω πληροφορίες, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό της τόπο 

(www.bioter.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr).  

 

03/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  

03/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

04/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

06/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

07/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

10/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

11/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

12/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

13/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

14/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

14/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) 

17/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

19/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

20/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

21/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

24/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

25/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

26/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

27/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

27/02/2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ. 

27/02/2014 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Χ.Α./ΤΗΣ Ε.Κ. 

28/02/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
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04/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

05/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

06/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

11/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

12/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

13/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

14/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

18/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

19/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

20/3/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

21/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

24/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

26/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

28/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

28/03/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  

31/03/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

31/03/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

02/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

03/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

04/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

07/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

08/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

16/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

17/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

23/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

23/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

24/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 0εκεµβρίου 2014 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

99 

 

25/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

28/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

29/04/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

14/05/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

15/05/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

30/05/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ  

05/06/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

18/06/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

01/07/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

01/07/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

04/07/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

10/07/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ  

01/09/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

15/10/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν.3556/2007  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

15/10/2014 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του Ν. 3556/2007 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΨΗΦΟΥ 

28/11/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΕΚΘΕΣΕΩΝ  
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0ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ετήσιες και ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, η Έκθεση Ελέγχου 

Ορκωτού Ελεγκτή και η Έκθεση �ιαχείρισης του �ιοικητικού Συµβουλίου προς την Ετήσια 

Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.bioter.gr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η 0εκεµβρίου 2014 
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31η 0ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

 

 


