ΒΙΟΣΩΛ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΓΕΜΗ : 3384501000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43032/04/Β/59/122(02)
Έδρα: ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 31 Δεκεμβριου 2014
(Δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, αρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά ΔΛΠ)
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 Δομικά Εργαλεία.»
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.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :

Ανατολικής Αττικής

Διεύθυνση διαδικτύου:

www.biossol-c-t.gr

Διοικιτικό Συμβούλιο:

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:

Αθανάσιος Φραγκισκάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081

Αντώνιος Σβορώνος
(Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)
Ορφέας Μαυρίκιος
(Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος)

Τύπος έκθεσης Ελέγχου:

Αθανασία Παπαδοπούλου (μέλος)

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο

ACES AE
Με σύμφωνη γνώμη

των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
20/3/2015
Τα παρακάτω
στοιχεία
και πληροφορίες
στοχεύουν
σε μια γενική
για την οικονομική κατάσταση και
αποτελέσματα
της εταιρείας
ΒΙΟΣΩΛ Α.Β.Ε.
αναγνώστης,ΧΡΗΣΗΣ
που επιζητά
ναεκφρασμένα
αντλήσει ολοκληρωμένη
εικόνα
1.1
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα
σε ενημέρωση
€)
1.3 τα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
ΙΔΙΩΝΟΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά
σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

31/12/2014

31/12/2013

31.12.2013
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2014 και 01.01.2013 αντίστοιχα)

31.12.2013

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

371.346,78

383.338,46

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

25.977,82

12.269,93

Απαιτήσεις από πελάτες

192.111,38

265.767,18

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3.000,87
592.436,84

16.919,60
678.295,16

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2014 και 31.12.2013 αντίστοιχα)

514.350,00

514.350,00

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)

(7.070,22)

36.614,47

507.279,78

550.964,47

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους

550.964,47

575.011,35

(43.684,69)

(24.180,68)

507.279,78

550.964,47

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο Καθαρής θέσης (α)

1.01.14-31.12.14

1.01.13-31.12.13

Κύκλος εργασιών

266.184,97

339.208,61

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μικτά κέρδη

129.670,33

225.075,90

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

2.871,47

8.094,78

(55.860,66)

(28.426,64)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

82.285,59

119.235,91

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

(57.392,58)

(29.529,18)

Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(α) + (β)

85.157,06

127.330,69

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)

(43.684,69)

(24.180,68)

592.436,84

678.295,16

Κατανέμονται σε:
Μεταβολές λόγω αναθεώρησης ΔΛΠ 19
0,00

133,80

(43.684,69)

(24.046,88)

(0,3390)

(0,1866)

(29.502,82)

17.929,44

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε €)
Έμμεση μέθοδος
1.01.201431.12.2014

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντροτικά συνολικά έσοδα
1.01.201331.12.2013

μετά από φόρους (Α+Β)

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ ζημίες προ φόρων

(57.392,58)

Δικαίωματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Έξοδα απομείωσης πελατών παγίων και αποθεμάτων
Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Αποσβέσεις ενσωμάτων και ασωμάτων ακινητοποιήσεων

(29.529,18)

133,80
1.531,96

4.442,57
(0,04)

(15,15)

26.357,84

46.356,08
995,00

Αύξηση/(Μείωση) πρόβλεψης παροχών προσωπικού

(5.223,31)

1.286,59

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

73.655,80

36.993,14

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων

(36.950,32)

(24.267,97)

Αγορές ενοικιαζόμενης σκαλωσιάς

(12.769,85)

Πωλήσεις ενοικιαζόμενης σκαλωσιάς
Φόροι εισοδήματος (προηγ.χρήσεων,φορ/κου ελέγχου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων

Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικων
αποτελεσμάτων και συνολικών επενδύσεων

1.117,69

Εισπραχθεισες /(Πληρωθεισες)μακροπροθεσμες εγγυήσεις

Τόκοι πληρωθέντες

Καθαρά κέρδη (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους
ανά μετοχή - Βασικά (σε ευρώ)

(1.531,96)

(1.117,69)

(12.322,46)

36.394,88

(1.596,31)

(34.912,14)

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 . Για το 2011 - 2013 έχει εκδοθεί
φορολογικό πιστοποιητικό από τον ορκωτό ελεγκτή.Για την χρήση 2014 θα εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από τον ορκωτό
ελεγκτή όταν υπογραφεί η σχετική διάταξη.
3) Οι βασικές ΣΤΟΙΧΕΙΑ
λογιστικές αρχές
είναι
οι ίδιες με αυτές του Ισολογισμού της 31.12.2013 κατά τα Δ.Λ.Π. Για τις δεδουλευμένες
ΠΡΟΣΘΕΤΑ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
δαπάνες των οποίων τα στοιχεία δεν ευρίσκονταν στην κατοχή μας μέχρι σήμερα, πραγματοποιήθηκαν προβλέψεις.
4) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2014 είναι: Εταιρεία: Υπάλληλοι 0 , Εργάτες , 4 Σύνολο 4. . Την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο 31.12.2013 ήταν : Υπάλληλοι 1, Εργάτες 5. 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 € 3.104 β) Έξοδα € 31.200 γ) Απαιτήσεις € 0 δ)Υποχρεώσεις € 0
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

Αθήνα, 20/3/2015

Αγορά ιδίων μετοχών

0,00

0,00

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

0,04

15,15

(1.596,27)

(34.896,99)

0,00

0,00

Γεώργιος Μπέκος

(13.918,73)

1.497,89

Α.Δ.Τ. Π 400865

16.919,60

15.421,71

Α.Α. Ο.Ε.Ε. 6480 / Α τάξης

3.000,87

16.919,60

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Π. Σβορώνος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 528987

Ο Σύμβουλος του Δ.Σ.

Ορφέας Μαυρίκιος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 009248
Ο Οικονομικός Διευθυντής

