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Τύπος έκθεσης Ελέγχου:  Με σύμφωνη γνώμη

Αθανάσιος Αλεξόπουλος (μέλος)

Γεώργιος Μπέκος (μέλος) Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Καρανίκα Αλεξάνδρα (μέλος) των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων: 27/3/2012

1.1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 32.521,70 18.794,39

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 218.363,28 265.614,07 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 79.725,56 2.580,46 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 300.000,00 0,00 

Λοιπά  μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 29.955,41 10.689,99 Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (264,00) 0,00 

Αποθέματα   496.324,08 544.629,59 Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (112.388,04) (47.910,79)

Απαιτήσεις από πελάτες 357.033,79 409.727,05

Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ' ευθείας στην 

Καθαρή Θέση 792,00 660,00 

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 7.236,82 22.554,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.002.797,36 1.008.975,95

 (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 406.503,24 218.363,28 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)

Μετοχικό Κεφάλαιο 330.000,00 300.000,00

Λοιπά στοχεία ιδίων κεφαλαίων 76.503,24 (81.636,72) 1.01.11-31.12.11 1.01.10-31.12.10

Σύνολο Καθαρής θέσης (α) 406.503,24 218.363,28 Κύκλος εργασιών 921.366,50 1.227.722,97

Μικτά κέρδη 361.755,80 474.272,09

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων (120.293,51) (28.746,10)

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 72.634,77 15.929,38 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (133.806,37) (43.745,14)

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 11.514,88 44.158,47 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (112.388,04) (47.910,79)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 512.144,47 730.524,82 Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 528,00 660,00

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 596.294,12 790.612,67 Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 1.002.797,36 1.008.975,95 μετά από φόρους (Α+Β) (111.860,04) (47.250,79)

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) (8,60) (4,73)

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικων 

αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων (74.496,62) (14.117,62)

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)

Έμμεση μέθοδος

1.01.2011-

31.12.2011

1.01.2010 - 

31.12.2010

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/ ζημίες προ φόρων (133.806,37) (43.745,14)

Δικαίωματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών 792,00 660,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.512,86 15.002,79 

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 0,00 (3,75)

Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων επενδύσεων (21.584,33) 0,00 

Απομειώσεις πελατών παγίων & αποθεμάτων 2,58 6.138,00 

Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων

40.796,89 14.628,48 

Εισπραχθεισες /(Πληρωθεισες)μακροπροθεσμες εγγυήσεις

(468,00) 3.349,24 

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 48.305,51 (57.938,88)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 52.693,26 41.178,89 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 95.911,57 (32.446,86) Αθήνα,  27/3/2012

Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού 3.000,00 1.000,00 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ηλίας Γιαννακόπουλος

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (13.512,86) (26.009,81) Α.Δ.Τ. ΑΙ 514088

Καταβεβλημένοι φόροι (13.327,59) (24.776,44)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 72.315,53 (104.700,47)

Επενδυτικές δραστηριότητες  Ο Αντιπρόεδρος  του  Δ.Σ. Ορφέας Ν. Μαυρίκιος

Αγορά ενσώματων & άϋλων παγίων στοιχείων (131.669,31) (5.087,14) Α.Δ.Τ. ΑΕ 009248

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 3.000,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 0,00 3,75 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (131.669,31) (2.083,39) O Οικονομικός  Διευθυντής Γεώργιος Μπέκος

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Α.Δ.Τ. Π 400865

Καταθέσεις από κύριους μετόχους 0,00 300.000,00 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 0006480 / Α τάξης

Εισπράξεις από κρατικές επιχορηγήσεις 77.009,72 0,00 

Πληρωθέντα έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου (330,00) 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων (32.643,59) (195.743,83) Η Διευθύντρια του Λογιστηρίου Καρανίκα Αλεξάνδρα

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 44.036,13 104.256,17 Α.Δ.Τ. ΑΒ 591362
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (15.317,65) (2.527,69) Α.Α. Ο.Ε.Ε. 69838 / Α τάξης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 22.554,47 25.082,16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 7.236,82 22.554,47

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε 

€)

ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ ΑΕΤΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34161/01/Β/95/421(99)

Έδρα:  ΑΘΗΝΑ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 Δεκεμβριου 2011

(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, αρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά ΔΛΠ)

Ορφέας Μαυρίκιος (αντιπρόεδρος)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της εταιρείας  ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε. Ο αναγνώστης, που επιζητά  να  αντλήσει  ολοκληρωμένη εικόνα  

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα  της εταιρίας «ΑΚΟΥΑΤΡΟΝΙΚΣ AEΤΕ.» 
Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της,  όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις 
καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 1)Οι  οικονομικές  της  καταστάσεις  περιλαμβάνονται   στις  ενοποιημένες  της  μητρικής Unibios Συμμετοχών ΑΕ, με τη μέθοδο  

ενοποίησης. 

2) Αναφορά  για επίδικες υποθέσεις:  α)Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας, β) η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις,

δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση
οικονομική κατάσταση της Εταιρείας  γ) Η Εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη 15.000 για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις .  Έχουν

φορολογικά  οι χρήσεις έως και το 2009. 

3) Οι βασικές λογιστικές αρχές είναι οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της  31.12.2011 κατά τα Δ.Λ.Π. Για τις δεδουλευμένες δαπάνες

οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις. 

4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2011 είναι: Εταιρεία: Υπάλληλοι  5 , Εργάτες  5, Σύνολο 10. . Την

περυσινή περίοδο 31.12.2010 ήταν : Υπάλληλοι 5, Εργάτες 4. Σύνολο 9.     5) Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή, υπολογίστηκαν με βάση

σταθμισμένο αριθμό των κοινών μετοχών. 

6) Στην κλειόμενη περίοδο οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το Δ.Λ.Π. 24, έχουν ως εξής: α)

332.815,83, β) Έξοδα  € 337.511,80 γ) Απαιτήσεις  € 18.731,49 δ)Υποχρεώσεις  € 280.775,61 ε) Συναλλαγές και αμοιβές Δ\κών Στελεχών

Μελών Διοίκησης  € 78.350,00 στ) Απαιτήσεις από Δ/κά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης  € 1.560,98  και ζ) Υποχρεώσεις προς Δ/κά
Μέλη Διοίκησης και λοιπά συνδ.Μέλη  € 1.034,01  . 

7)Από  την  ημερομηνία  κλεισίματος  του  Ισολογισμού  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  παρούσας  έκθεσης, δεν  

σημαντικά  γεγονότα, που  να  επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα κονδύλια  του  Ισολογισμού, την  τρέχουσα   χρηματοοικονομική

την  συνέχιση  την  δραστηριότητας της 

 


