
Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία : Ανατολικής Αττικής
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Διοικιτικό Συμβούλιο: Τύπος έκθεσης Ελέγχου:  Με σύμφωνη γνώμη

Διονύσιος Σβορώνος (μέλος) Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

Γεώργιος Μπέκος (μέλος) των ετήσιων  οικονομικών καταστάσεων: 27/3/2012

1.1  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €) 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Ποσά εκφρασμένα σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 396.000,35 331.723,60

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  έναρξης περιόδου 

(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα) 695.675,22 758.861,14 

Λοιπά  μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 50.511,39 78.101,84
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 

3.951,35 (63.408,93)

Απαιτήσεις από πελάτες 422.261,20 339.102,33 Πρόβλεψη για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών 267,60 223,01 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.111,95 111.967,33 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 874.884,89 860.895,10  (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 699.894,17 695.675,22 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο 514.350,00 514.350,00 1.2  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)

Λοιπά στοχεία ιδίων κεφαλαίων 185.544,17 181.325,22

Σύνολο Καθαρής θέσης (α) 699.894,17 695.675,22 1.01.11-31.12.11 1.01.10-31.12.10

Κύκλος εργασιών 503.527,79 421.540,43

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μικτά κέρδη 372.078,87 111.258,20

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.066,69 7.066,69

Κέρδη  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 32.303,35 (64.233,51)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 167.924,03 158.153,19 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 32.009,79 (64.671,17)

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 174.990,72 165.219,88 Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 3.951,35 (63.408,93)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 874.884,89 860.895,10 Κατανέμονται σε:

Μετόχους εταιρείας 3.951,35 (63.408,93)

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 267,60 223,01

Έμμεση μέθοδος Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα

1.01.2011-

31.12.2011

1.01.2010 - 

31.12.2010 μετά από φόρους (Α+Β) 4.218,95 (63.185,92)

Λειτουργικές δραστηριότητες Κατανέμονται σε:

Κέρδη/ ζημίες προ φόρων 32.009,79 (64.671,17) Μετόχους εταιρείας 4.218,95 (63.185,92)

Δικαίωματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών 267,60 223,00 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους ανά 

μετοχή - Βασικά (σε ευρώ) (0,031) (0,468)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 293,56 437,66 

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικων 

αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων 59537,43 (9.037,970)

Διαγραφή Απαιτήσεων 27.500,00 2.224,66 

Κέρδη από πώληση παγείων 3.063,40 0,00 

Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων

27.234,08 55.195,54 

Εισπραχθεισες /(Πληρωθεισες)μακροπροθεσμες εγγυήσεις

(468,00) 975,40 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (110.658,87) (49.835,11)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 17.669,89 66.005,42 

Αγορές ενοικιαζόμενης σκαλωσιάς (99.859,50) (18.981,93)

Πωλήσεις ενοικιαζόμενης σκαλωσιάς 1.816,97 7.185,23 

Τόκοι πληρωθέντες (293,56) (437,66)

Φόροι εισοδήματος (προηγ.χρήσεων,φορ/κου ελέγχου (7.899,04) (2.872,39)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (109.323,68) (4.551,35)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων παγίων 0,00 (27.095,31)

Αγορά άϋλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00 Αθήνα,  27/3/2012

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 3.468,30 5.070,00 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Σύμβουλος  του  Δ.Σ.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 3.468,30 (22.025,31) Αντώνιος Π. Σβορώνος Γεώργιος Μπέκος

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Α.Δ.Τ. ΑΒ 528987 Α.Δ.Τ. Π 400865

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00 Η Προϊσταμένη Λογιστηρίου

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00 Αλεξάνδρα Καρανίκα

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (105.855,38) (26.576,66) Α.Δ.Τ. ΑΒ 591362

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 111.967,33 138.543,99 Α.Α. Ο.Ε.Ε. 69830 / Α τάξης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 6.111,95 111.967,33

ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43032/04/Β/59/122(02)

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 & Διευθύνων Σύμβουλος)

Αντώνιος Σβορώνος                                          

(Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)

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 «ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.» 
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  

της ολικής  ενοποίησης. 

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

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

επίδικες υποθέσεις, διότι δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας  γ) Η Εταιρία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη  για ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις .  Έχουν περαιωθεί 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 των 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 2 , Εργάτες , 4 Σύνολο 6. . Την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο 31.12.2010 ήταν : Υπάλληλοι 2, Εργάτες 4. Σύνολο 6     5) Τα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή, 

υπολογίστηκαν με βάση το μέσο 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) 

Έσοδα  € 7.200, β) Έξοδα  € 170.015,2 γ) Απαιτήσεις  € 218.722,04 δ)Υποχρεώσεις  € 91.337,67 

 ε) Συναλλαγές και αμοιβές Δ\κών Στελεχών και Μελών Διοίκησης  € 0 στ) Απαιτήσεις από Δ/κά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης  € 
0,00  και ζ) Υποχρεώσεις προς Δ/κά Στελέχη, Μέλη Διοίκησης και λοιπά συνδ.Μέλη  € 0,00.7)Από  την  ημερομηνία  κλεισίματος  

του  Ισολογισμού  μέχρι  την  ημερομηνία  υποβολής  της  παρούσας  έκθεσης, δεν  συνέβησαν  σημαντικά  γεγονότα, που  να  

επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τα κονδύλια  του  Ισολογισμού, την  τρέχουσα   χρηματοοικονομική  θέση και  την  συνέχιση  την  

δραστηριότητας της 

 

 


