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2/3/17 2/3/16
3/3/16 - 
02/03/17

3/3/15 - 
02/03/16

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 0 0
Επενδύσεις σε ακίνητα 0 0 Κύκλος εργασιών 0 0
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 0 0 Μικτά κέρδη 0 0

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
3 3

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 20 106

Αποθέματα 7 15 Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων 20 106
Απαιτήσεις από πελάτες 0 5 Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 20 106
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 12 12
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για 
πώληση

298 298
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 320 333 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 20 106

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε Ευρώ) 0,0025 0,0135
Μετοχικό κεφάλαιο 2.362 2.362 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0 0

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων  (2.171)  (2.191)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 20 106

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 191 171

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 50 50
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 79 112
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0
Σύνολο υποχρεώσεων 129 162 02/03/17 02/03/16
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 320 333

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (3.3.16 και 3.3.15 αντίστοιχα) 171 65
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και 
διακοπείσες δραστηριότητες) 20 106
∆ιανεμηθέντα μερίσματα 0 0

1) Η χρήση είναι 3/3/2016-2/3/2017, καθώς στις 3/3/2015 καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ  η από 31/12/2014  απόφαση της Ε.Γ.Σ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
περί λύσης και θέσης σε εκκαθάριση. Λοιπές κινήσεις 0 0

2) ∆εν σημειώθηκε μεταβολή στις λογιστικές πολιτικές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, πλην όσων προέκυψαν
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (02.03.17 και 02.03.16 
αντίστοιχα) 191 171

από τροποποίηση ή εισαγωγή νέων, ∆.Π.Χ.Α.
3) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που ενδέχεται να έχουν σημαντική 

4) Το ποσό της σωρευτικής πρόβλεψης που έχει διενεργηθεί αναλύεται ως εξής:
3/3/16 - 
02/03/17

3/3/15 - 
02/03/16

α) Επίδικες απαιτήσεις 0 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

β) Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 50
Κέρδη (ζημίες)χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 20 106

γ) Λοιπές προβλέψεις 0
Κέρδη χρήσεως προ φόρου εισοδήματος από διακοπείσες 
δραστηριότητες 0 0

5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά  μέχρι και την χρήση του 2009. Οι χρήσεις του 2010, 01.01-02.03.2015,
Αναπροσαρμογές για την συμφωνία των καθαρών ροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες

03.03.2015-02.03.2016 και 03.03.2016-02.03.2017 είναι ανέλεγκτες.
Για τις χρήσεις 2011, 2012, και 2013,  η εταιρεία έχει υπαχθεί στον  φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγρ.5 του Ν.2238/1994 ( ΠΟΛ 1159/22/7/2011) ενώ για τη χρήση

2014 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις  διατάξεις του

άρθρου 65Α παραγρ.1 Ν.4174/2013(ΠΟΛ1124/22/6/2015). Για τις παραπάνω χρήσεις εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου 

από το Υπουργείο Οικονομικών. Αποσβέσεις 0 0

Απομειώσεις παγίων 0 0
∆ιαφορά εσόδων ∆ΛΠ 11 και τιμολογημένων 0 0

Απομειώσεις λοιπές 10 0

Τόκοι και συναφή έσοδα 0 0

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0 0

Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεόγραφα 0 0

α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 13
Αποτελέσματα από ασώματα και  ενσώματα πάγια και επενδυτικά 
ακίνητα 0 -130

β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1
γ) Απαιτήσεις 3 Συναλλαγματικές διαφορές 0 0
δ) Υποχρεώσεις 48 Λοιπές προσαρμογές 0 0
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της 
διοίκησης 0 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 30 -24

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0 (Αύξηση)/Μείωση σε:
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 
διοίκησης 2 Αποθέματα 0 0

Εμπορικές απαιτήσεις 22  (5)
7) Τα αποτελέσματα ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο σταθμισμένο αριθμό επί του συνόλου των μετοχών. Προκαταβολές και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0

Αύξηση/(Μείωση) σε: 0 0
Προμηθευτές  (33)  (135)
∆εδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  (1) 2
(Αύξηση) / Μείωση λοιπών μακροπ/μων απαιτήσεων και 
Υποχρεώσεων 0 0
Πληρωμές φόρου εισοδήματος 0 0

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 18 -162

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές προσθήκες πάγιων στοιχείων 0 0
Πωλήσεις ασώματων και ενσώματων παγίων στοιχείων -16 163
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 0 0
(Αγορές) /πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 0 0
Εισπράξεις μερισμάτων από επενδύσεις 0 0
Χορηγηθέντα δάνεια 0 0
Επενδυτικά Ακίνητα 0 0
Χρηματικά διαθέσιμα απορροφηθείσας εταιρείας 0 0
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16) 163

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0
Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 0 0
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμων δανείων 0 0
Πληρωμές ∆ανείων από Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 0 0
Μερίσματα πληρωθέντα 0 0
Τόκοι Πληρωθέντες 0 0
Ταμειακές εκροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ) 0 0

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα (δ) 0 0

Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων (α)+(β)+(γ)+(δ) 2 1
Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης 9 8
Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης 11 9

Αλιβέρι, 27/03/2017

                                                                                         ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

    Α.∆.Τ ΑΜ 142303        Α.∆.Τ ΑΖ 020049 Α.Μ.Α :Α0009974

χρήσης  και τα υπόλοιπα των  απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν
προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 είναι ως εξής:

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση.

6) Τα ποσά (σε χιλιάδες €) των πωλήσεων και αγορών (αγαθών και υπηρεσιών) σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  (έμμεση μέθοδος)
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ

Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε   32609/12/Β/95/2, ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 46135822000

Θέση Λέζιδες , 345 00, Αλιβέρι Ευβοίας
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2017

(∆ημοσιευμένα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για τις επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ∆ΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΒΙΟΜΕΚ Α.Β.Ε.Τ.Ε.". 


