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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 
3556/2007 ) 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε  : 
 

1. Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη , κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος και Πινδάρου αρ. 1 Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

 
2. Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη , κάτοικος Διονύσου Αττικής, οδός Αρμονίας και Βερόης  αρ. 10 , Διευθύνων 

Σύμβουλος 
 

3. Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου, κάτοικος Εκάλης Αττικής, οδός Πάρνηθος και Πινδάρου αρ. 1 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με 
την επωνυμία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (εφεξής  η  ΄΄ Εταιρεία ΄΄ ή ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε) δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε : 
 
(α)  οι εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε για την 
περίοδο 01/01/2017 – 30/06/2017 , οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα , απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως  του 
Ομίλου και της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως 
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
 
(β)   η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που 
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007. 
  
 
 

Ασπρόπυργος Αττικής 27 Σεπτεμβρίου 2017 

 
Οι δηλούντες, 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ                     Η Αντιπρόεδρος                Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 
 
 

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος       Πελαγία  συζ. Π.  Μπήτρου       Ιωάννης Π. Μπήτρος 
ΑΔΤ ΑΒ 336187/14.07.2006    ΑΔΤ ΑΕ 552276/04.05.2007    ΑΔΤ ΑΒ 049848/05.01.2006 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
Προς τους Μετόχους της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

 
 
 
Εισαγωγή 

 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της Εταιρείας 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», της 30ης Ιουνίου 2017 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε 
αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 
του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές 
Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης 
συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς 
πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι 
έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. 
Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
 

Συμπέρασμα 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 
 

Έμφαση Θέματος 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στην παράγραφο 5.1 των εξαμηνιαίων 
οικονομικών καταστάσεων, στην οποία αναφέρεται ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και 
της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 80.464 χιλ. ευρώ και 14.231 
χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την δυνατότητα αποπληρωμής μέρους των 
συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εμφανιζόμενη διαμόρφωση 
των μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι, στον Όμιλο το ύψος των βραχυπρόθεσμων δανείων και των 
ληξιπροθέσμων μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση, ανέρχονται κατά την 30.06.2017 σε 
117.755 χιλ.,  ενώ στην εταιρεία υφίσταται υποχρέωση της μητρικής προς θυγατρική εταιρεία του Ομίλου η οποία κατά 
την 30/06/2017 ανέρχεται σε 14.380 χιλ. ευρώ. Πρέπει επίσης να σημειωθεί η παρατεταμένη ύφεση του κλάδου του 
χάλυβα, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, παράλληλα με τις λοιπές 
δραστηριότητες.  Η Διοίκηση του ομίλου λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και τις συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημίες σε 
συνδυασμό με την παρατεταμένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα στον οποίο δραστηριοποιείται ο όμιλος εκτιμά ότι ο 
όμιλος μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα κατά το προσεχές 12 μηνο την λειτουργία του δεδομένου ότι βρίσκεται  και σε  
συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων του ομίλου. 
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από 
το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 
 
 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
 
 
 
 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΠΕΤΕΙΝΟΣ 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ    14461 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 
μέλος της Crowe Horwath International 

Φ.Νέγρη 3,  ΤΚ 11257 Αθήνα 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ    125 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2017 – 30/06/2017 
 
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί και αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ 
εξαμήνου της τρέχουσας χρήσης 2017 (01/01/2017–30/06/2017), συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 5 του  Ν. 3556/2007 ( ΦΕΚ 91Α / 30.04.2007 ) και τις επ΄ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Η παρούσα έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο συνοπτικό όλες τις επιμέρους θεματικές ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες 
με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, συνοδεύει τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2017 – 
30/06/2017 και περιλαμβάνεται αυτούσια με τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά το πρώτο εξάμηνο της χρήσεως 2017. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ / Εξέλιξη – Μεταβολές Οικονομικών μεγεθών Εταιρείας και Ομίλου 
 
Η μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επιδείνωσε το κλίμα στην ήδη εύθραυστη οικονομική 
κατάσταση της χώρας.  
Οι επιχειρήσεις του κλάδου των χαλυβουργικών προϊόντων υφίστανται πάντα τον ελαχιστοποίηση της οικοδομικής και 
κατασκευαστικής δραστηριότητας. Στον τομέα του real estate δηλαδή την κατοικία ( κύρια και παραθεριστική )  και τους 
επαγγελματικούς χώρους η κρίση συνεχίζεται χωρίς καμιά δυνατότητα θετικής πρόβλεψης τουλάχιστον για τα επόμενα 
δύο χρόνια. Η τουριστική ( ενοικίαση ) αξιοποίηση των ακινήτων κυρίως των παραθεριστικών κατοικιών, λόγω του 
υψηλού τουριστικού ρεύματος που υπάρχει αποτελεί μια δραστηριότητα την οποία ο Όμιλος  επιδιώκει  να αναπτύξει 
περαιτέρω.. 
Τα προβλήματα ρευστότητας των τραπεζών, μετά και την επιβολή των τραπεζικών περιορισμών, υπάρχουν ακόμη και 
καθιστούν τα πράγματα δύσκολα.   
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όμιλος είναι ο μεταλλουργικός, με αντικείμενο την επεξεργασία / κοπή και 
εμπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα, ο κατασκευαστικός  (real estate-κατασκευές) στον οποίο ο Όμιλος αναπτύσσει 
επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ και μετά τη δημιουργία 
φωτοβολταϊκών σταθμών εταιρειών του Ομίλου, τον ενεργειακό κλάδο, με αποτέλεσμα και  τη σημαντική ενίσχυση των 
εσόδων των εμπλεκομένων εταιρειών αλλά και του Ομίλου γενικότερα.  
 
 
Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ στο α` εξάμηνο του 2017 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο παρήγαγε αρνητικό 
αποτέλεσμα προ φόρων 24 χιλ. €  και ζημιογόνο αποτέλεσμα μετά φόρων 106 χιλ. €  έναντι ζημίας 93 χιλ. € προ φόρων 
και ζημίας 66 χιλ. € μετά φόρων για το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης.  
 
Οι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική θέση της εταιρείας την 30/06/2017 έναντι των 
αντίστοιχων μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, έχουν ως ακολούθως: 
 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2017 α` εξ.  2016 α` εξ. 

Γενική & Ειδική ρευστότητα  Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,0  0,0 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
     
Διάρθρωση κεφαλαίων Ξένα κεφάλαια 0,4  0,4 

Ίδια κεφάλαια 
 

     
Απόδοση συνολικών απασχολούμενων 
κεφαλαίων 

Αποτ.μετά φόρων & χρημ.εξόδων 
-0,3%  -0,1% 

Συν.κεφάλαια μείον βραχ.υποχρ. 
 

     
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων Αποτέλεσμα μετά φόρων -0,3%  -0,2% 

Ίδια κεφάλαια 
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x Ο δείκτης Γενικής και Ειδικής Ρευστότητας της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε σε μηδενικό επίπεδο 
αντανακλώντας το αρνητικό επακόλουθο στις χρηματοροές της εταιρείας από την μη είσπραξη μερισμάτων από 
τις θυγατρικές λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων των τελευταίων χρήσεων. Η διοίκηση της εταιρείας και του 
ομίλου επεξεργάζεται σχέδια συνολικής επίλυσης του προβλήματος.  

 
x Ο δείκτης διάρθρωσης κεφαλαίων διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο αντανακλώντας την κεφαλαιακή 

επάρκεια της εταιρείας. 
 

x Λόγω της μη είσπραξης μερισμάτων οι δείκτες απόδοσης κινήθηκαν σε οριακά αρνητικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται 
ότι η αποτελεσματικότητα της εταιρείας είναι άμεσα συνυφασμένη με την αποτελεσματικότητα των θυγατρικών 
της.  

 
Η ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του α` εξαμήνου του 2017 ανήλθε σε 19,8 εκ. € μειωμένος κατά 2% από τον αντίστοιχο 
περυσινό (20,3 εκ. €). Το ποσοστιαίο μεικτό αποτέλεσμα του α` εξαμήνου του 2017 διαμορφώθηκε σε +15,5% αυξημένο 
κατά 0,6 μονάδα έναντι της επίδοσης +14,9% του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος. 
Τα αποτελέσματα προ φόρων� χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
διαμορφώθηκαν στο α` εξάμηνο του 2017 σε κέρδος 403 χιλ. € έναντι κέρδους 1.545 χιλ.  € που καταγράφηκε στο 
αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,0 εκ. €  έναντι ζημιών 3,1 εκ. € του α` 
εξαμήνου του προηγούμενου έτους. 
Τέλος� τα συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 
4,6 εκ. € έναντι ζημιών 2,2 εκ. € του α` εξαμήνου του προηγούμενου έτους. 
 
Οι βασικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική θέση του Ομίλου την 30/06/2017 έναντι των αντίστοιχων 
μεγεθών της προηγούμενης χρήσης, έχουν ως ακολούθως: 
 
  

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΟΜΙΛΟΥ 2017 α` εξ.  2016 α` εξ. 

Γενική ρευστότητα Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,4  0,5 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
     

Ειδική ρευστότητα 
Κυκλοφορούν ενεργητικό - 

Αποθέματα 0,3 
 

0,4 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
     
Διάρθρωση κεφαλαίων Ξένα κεφάλαια 83  12 

Ίδια κεφάλαια 
 

     
% Μεικτού κέρδους Μεικτό κέρδος 15,5%  14,9% 

Κύκλος εργασιών 
 

     
Απόδοση συνολικών απασχολούμενων 
κεφαλαίων 

Αποτ.μετά φόρων & χρημ.εξόδων 
-17,1%  0,7% 

Συν.κεφάλαια μείον βραχ.υποχρ. 
 

     
Απόδοση Ιδίων κεφαλαίων Αποτέλεσμα μετά φόρων -260%  -18% 

Ίδια κεφάλαια 
 

     
Απόδοση συνολικών κεφαλαίων Αποτέλεσμα μετά φόρων -3,1%  -1,4% 

Συνολικό ενεργητικό 
  

 
x Οι Δείκτες Γενικής και Ειδικής ρευστότητας διαμορφώθηκαν στα, κάτω της μονάδας,  επίπεδα του 0,4 και 0,3 

αντίστοιχα ως αποτέλεσμα της λογιστικής αποτύπωσης του σημαντικού σε αξία (84,4 εκ. €) υπολοίπου 
μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού ομολογιακού τραπεζικού δανείου, λήξης στο Μάρτιο του 2017, της θυγατρικής 
εταιρείας Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ, στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η εταιρεία βρίσκεται σε 
διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους δανειστές - τράπεζες και θεωρείται βέβαιη η αναχρηματοδότηση του εν 
λόγω δανείου εκ νέου σε μακροπρόθεσμη βάση. 
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x Η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στο επίπεδο του 83 επηρεαζόμενη σε μεγάλο βαθμό από τη 

συγκυρία διαμόρφωσης αρνητικών αποτελεσμάτων στα τελευταία έτη και της συνεπακόλουθης σημαντικής μείωσης 
των Ιδίων Κεφαλαίων. 

 
x Παρατηρείται αύξηση στο δείκτη του μεικτού κέρδους (από +14,9% στο α` εξάμηνο του 2016 σε +15,5%) βασιζόμενη 

κυρίως στην επίδραση των πωλήσεων του κλάδου Real Estate στα στοιχεία του 2017.     
    
x Οι δείκτες απόδοσης συνολικών απασχολουμένων κεφαλαίων απόδοσης, ιδίων και συνολικών κεφαλαίων, όπως 

εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, διαμορφώθηκαν σε αρνητικό επίπεδο. Η διοίκηση του ομίλου επεξεργάζεται 
σχέδια συνολικής ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των εταιρειών του ομίλου είτε μέσω αποδοτικότερης 
λειτουργίας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων είτε μέσω νέων δραστηριοτήτων αυξημένης κερδοφορίας.  

 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 
 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 
Την 30η  Ιουνίου 2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στην έδρα της Εταιρείας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής , Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100. 
Στην παραπάνω Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 79,21% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας και επομένως υπήρχε η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό. Τα θέματα τα 
οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα είναι τα παρακάτω αναφερόμενα : 
 
1. Οι ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016 σύμφωνα με τα 

Δ.Π.Χ.Π , κατόπιν ακρόασης της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου 
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 
2. Η μη καταβολή μερίσματος, λόγω των αποτελεσμάτων των εταιρειών του Ομίλου, για τη χρήση 2016. 
 
3. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τη χρήση  01/01/2016 – 31/12/2016. 
 
4. Η έγκριση των ήδη καταβληθέντων αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2016 – 

31/12/2016 ύψους 234.000,00 €, και η προέγκριση ποσού ευρώ τριακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων (€ 
375.000,00), κατ’ ανώτατο όριο το οποίο θα καταβληθεί ως συνολική ετήσια αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. για την 
τρέχουσα χρήση του έτους 2017. 

 
Έγινε μνεία ότι η αύξηση του ποσού των καταβαλλόμενων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
τρέχουσα χρήση οφείλεται στο γεγονός της επιβολής από την 01.01.2017 ασφαλιστικών εισφορών επί των αμοιβών 
των μελών του Δ.Σ. 

 
5. Ο έλεγχος της εταιρικής χρήσεως 2017 να διενεργηθεί από την ελεγκτική εταιρεία <<Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί 

Λογιστές- Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών>> και ειδικότερα ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο κ. Ευάγγελος 
Πετεινός   του Ιωάννη (Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14461) και ως αναπληρωματικός ο κ. Απόστολος Πολύζος του Θωμά 
(Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 14491) 

 
6. Σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, ο Πρόεδρος Γ.Σ. και ενημέρωσε το σώμα ότι κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 
2016 η Εταιρία δεν κατήρτισε συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις και υπόχρεα πρόσωπα και 
συνεπώς δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.  

 
7. Αποφασίστηκε ο ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 περί 

«υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία 
του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις».  

 
Η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Προέδρου και με ψηφοφορία στην οποία μετείχαν όλοι οι 
προαναφερθέντες μέτοχοι, αποφάσισε ομόφωνα   και εξέλεξει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 3693/2008, τα ακόλουθα πρόσωπα: 
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(α) τον κ. Κωνσταντίνο Καλαβρό του Φραγκίσκου, καθηγητή πανεπιστημίου, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Βας. 
Αλεξάνδρου αρ. 23, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. ΑΕ-506157/30.03.2007 του Α.Τ. Κηφισιάς, μη εκτελεστικό 
μέλος,  
 
(β) τον κ. Κωνσταντίνο Καστρινάκη του Στυλιανού, μηχανολόγο – ηλεκτρολόγο, κάτοικο Παπάγου Αττικής, οδός 
Καρατζά αρ. 2, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. Ξ-399897/10.10.1988 του Τ.Α. Παπάγου, ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό μέλος, και  
 
(γ) τον κ. Γεώργιο Μπήτρο του Κωνσταντίνου, καθηγητή πανεπιστημίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Ηρακλέους αρ. 
18Β, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας αρ. Α-759012/01.11.1960 του ΣΤ’ Π.Α. Πειραιώς, ανεξάρτητο με εκτελεστικό 
μέλος. 
 
Διορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Γεώργιο Μπήτρο του Κωνσταντίνου. 

 
8. Ανακοινώσεις και προτάσεις. 
 
Υποκαταστήματα 
 
Η μητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ δεν διαθέτει υποκαταστήματα. Υποκαταστήματα διαθέτουν θυγατρικές 
εταιρείας του Ομίλου και συγκεκριμένα : η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ διαθέτει υποκατάστημα, στη 
Θεσσαλονίκη όπου διενεργεί χονδρικές πωλήσεις σιδήρου και χάλυβα με χονδρική πώληση καλύπτοντας  την περιοχή 
της Β. Ελλάδος. Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη διαθέτει επίσης και η  εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ καλύπτοντας την περιοχή της Β Ελλάδος στα διακινούμενα από αυτή προϊόντα και 
εμπορεύματα. ο Όμιλος. Επίσης διαθέτει υποκατάστημα  / φωτοβολταικό σταθμό στο νομό Λακωνίας 
Πέραν αυτών υποκαταστήματα διαθέτουν και οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φωτοβολταικών συστημάτων. Η Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ διαθέτει δύο υποκαταστήματα / 
φωτοβολταικούς σταθμούς στην περιοχή της Ασσήρου Θεσσαλονίκης και Κορυθίου στο νομό Αρκαδίας και η ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ στον Πλατύκαμπο του νομού Λαρίσης καθώς επίσης  και στο Καπανδρίτι  Αττικής. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 2017 
 
Το πρόγραμμα και η διαδικασίες διαχείρισης των κινδύνων του Ομίλου ( μεταβολές επιτοκίων, συναλλαγματικές ισοτιμίες, 
τιμές αγοράς κ.λ.π) εστιάζονται στην προσπάθεια πρόβλεψης της πορείας των χρηματοπιστωτικών αγορών.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε κανονικά επίπεδα� μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών ορίων� για την 
μητρική καθώς και τις Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. Όμως η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων που 
έχουν επιβληθεί και που δυστυχώς φαίνεται πως  θα ισχύσουν για σοβαρό χρονικό διάστημα ακόμη, δημιουργούν 
προβλήματα. 
 
Το δεύτερο εξάμηνο του έτους δημιουργούνται άλλα δεδομένα. Αν το επόμενο χρονικό διάστημα δεν υπάρξει ένα 
«αναπτυξιακό μπουμ» που περιμένει η κυβέρνηση και αν η πορεία των φορολογικών εσόδων είναι κακή, η χώρα 
μπαίνει σε νέες περιπέτειες με μη αναστρέψιμα ενδεχομένως αποτελέσματα. 
 
Ο Όμιλος συνεργάζεται πάντα με Ελληνικές και ξένες τράπεζες που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα. Τα 
όρια χρηματοδοτήσεων που έχει εξασφαλίσει διασφαλίζουν απόλυτα τη μητρική και τις θυγατρικές εταιρείες με τα 
απαιτούμενα κεφάλαια κινήσεως τα οποία ούτως η άλλως δεν κινούνται σε υψηλά  επίπεδα και φυσικά κάτω από του 
αναφερόμενους περιορισμούς. 
Εν κατακλείδι σύμφωνα με τους υπάρχοντες όρους συνεργασίας του Ομίλου με τις τράπεζες και τα πιστωτικά όρια που 
έχουν εγκριθεί και των συνθηκών της αγορά δεν διαβλέπουμε σοβαρούς κινδύνους, τουλάχιστον επί του παρόντος, που 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν την λειτουργία και τη δραστηριότητα των εταιρειών του Ομίλου. 
 
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των  επιτοκίων. 
 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο μεταβολής των 
επιτοκίων. Εις ότι αφορά τον δανεισμό της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών� υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος από 
μεταβολή επιτοκίων διότι ένα μεγάλο μέρος δανεισμού  του Ομίλου έχει συναφθεί σε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο 
με σταθερό περιθώριο (spread). Το χρηματοπιστωτικό κόστος του επόμενου εξαμήνου, αναμένεται να διαμορφωθεί σε 
συγκρατημένα επίπεδα. 
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Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίων δανείων 

Η πολιτική του  Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές και τις τάσεις διαμόρφωσης των επιτοκίων με σκοπό τη 
χρήση στην καταλληλότερη, κατά το δυνατόν χρονική στιγμή, χρηματοοικονομικών παραγώγων αντιστάθμισης του 
κινδύνου αύξησής τους.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων ( συνδεόμενα 
μέρη ) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα περιλαμβάνονται : 
 
(α) συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο 
εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2017 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της 
επιχείρησης κατά την εν λόγω περίοδο. 
(β)  τυχόν  μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που περιγράφονται στην 
τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις 
επιδόσεις της επιχείρησης κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης 2017. 
 
Η αναφορά στις παραπάνω συναλλαγές περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία : 
 
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών 
(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος της περιόδου (30/06/2017) 
(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και 
(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την    κατανόηση της οικονομικής 
θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. 
 
Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα νομικά και φυσικά πρόσωπα, όπως 
ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 , για την 30/06/2016 και την 30/06/2015 αντίστοιχα είχαν ως ακολούθως : 
 
 

  Όμιλος Εταιρεία 

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Έσοδα ( πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών)         

Σε Θυγατρικές 0,00 0,00 597.389,15 426.606,25 
* ΑΠΟ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ     470.977,16 336.885,73 
* ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ     126.411,99 89.720,52 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24 49.274,98 66.129,26 9.181,87 9.864,28 

Έξοδα ( Αγορές αγαθών & υπηρεσιών)         

Από Θυγατρικές   0,00 3.000,00 3.000,00 

Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 
24 16.303,44 12.151,55 0,00 0,00 

Υπόλοιπα τέλους περιόδου (προερχόμενα από 
πωλήσεις αγαθών & υπηρεσιών ) 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Απαιτήσεις         
Από Θυγατρικές   0,00 423.774,50 273.309,02 
* ΑΠΟ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ   0,00 0,00 0,00 
* ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ   0,00 423.774,50 273.309,02 
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 
24 5.490.542,93 4.614.542,54 54.872,24 26.817,96 

Υποχρεώσεις         

Σε Θυγατρικές   0,00 14.379.656,37 13.994.212,97 

* ΣΕ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ   0,00 14.379.656,37 13.994.212,97 
* ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ   0,00 0,00 0,00 

Σε λοιπά συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του IAS 24 57.890,86 39.478,05 0,00 0,00 
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Παροχές προς τη Διοίκηση & στελέχη της Εταιρείας 
κατά την έννοια του IAS 24 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 
μελών της διοίκησης 327.912,21 321.415,81 327.912,21 195.415,81 

 
 
Από τις ανωτέρω συναλλαγές , οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τις Θυγατρικές του Ομίλου έχουν απαλειφθεί από τα 
ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου. 
 
Δεν υπάρχουν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή προσώπων οι οποίες θα 
μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της Εταιρείας για το  1ο 
εξάμηνο του 2017. 
Όλες οι συναλλαγές που αναφέρονται έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς μεταξύ 
συναλλασσομένων. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 
 
Στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η συνέχιση των περιορισμών που έχουν επιβληθεί και η ευρύτερη διάρρηξη της 
εμπιστοσύνης στην αγορά που αποτελεί επακόλουθο, τείνουν να υποβιβάσουν το σύνολο της οικονομικής 
δραστηριότητας και όχι μόνο τους τομείς των χαλυβουργικών προϊόντων και Real Estate στους οποίους κύρια 
δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
 
Οι βασικές εταιρείες του Ομίλου, ήτοι η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ� η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ� και ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον 
Μεταλλουργικό και Κατασκευαστικό τομέα αλλά και στον Ενεργειακό πλέον μέσω των φωτοβολταικών σταθμών  
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δημιουργηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία. 
Στον τομέα  των χαλυβουργικών προϊόντων θα συνεχιστεί και στο τρέχον εξάμηνο  η πτώση της οικοδομικής και 
κατασκευαστικής δραστηριότητας, που αποτελεί  το μεγάλο ζήτημα της  ελλειμματικής ζήτησης των χαλυβουργικών 
προϊόντων.  
Στον τομέα του real estate δηλαδή την κατοικία ( κύρια και παραθεριστική )  και τους επαγγελματικούς χώρους η κρίση 
που ενέσκηψε συνεχίζεται και χωρίς καμιά δυνατότητα θετικής πρόβλεψης τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.  
 
Μέσα σ΄ αυτά τα δυσμενή δεδομένα της οικονομικής κρίσης, ο Όμιλος συνεχίζει να δίνει αγώνα για τη σταθεροποίηση και  
βελτίωση όλων των κρίσιμων μεγεθών και λειτουργιών στα πλαίσια  δραστηριοποίησης και διαχείρισης  των εταιρειών του 
αλλά και την εξαιρετικά δύσκολη πλέον προσπάθεια της διατήρησης των θέσεων εργασίας. 
 
Αυτό  που πρωτίστως επιβάλλεται είναι η επείγουσα και έμπρακτη στροφή της Πολιτείας σε μια πολιτική προσέλκυσης 
επενδύσεων με σκοπό τη βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας  και την εξάλειψη της πολιτικής  αβεβαιότητας που εξοντώνει 
την επιχειρηματικότητα και κρατάει μακριά επενδυτικά τα κεφάλαια. Απαιτούνται επενδυτικές πρωτοβουλίες   σε τομείς  
όπου υπάρχουν μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα και αφορούν υποδομές, ενέργεια τουρισμό κ.λ.π. Η 
θεσμοθέτηση κατάλληλων μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στην αγορά και τη Δημόσια διοίκηση θα βοηθήσει στην 
προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. 

 

Η παρούσα έκθεση καθώς επίσης και οι Οικονομικές Καταστάσεις και οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, 
δημοσιοποιούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ομίλου www.bitros.gr  
Κλείνοντας την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε επί των 
Οικονομικών  Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2017–30/06/2017, δηλώνουμε την αισιοδοξία και την πίστη μας ότι θα 
υπάρξει περαιτέρω  βελτίωση των αποτελεσμάτων και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου . 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ 

Πρόεδρος του Δ.Σ 
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A.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €  

  Σημ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    30/6/2017 31/12/2016 30/6/2017 31/12/2016 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία           
Ενσώματες ακινητοποιήσεις  7 91.787.939,73 93.059.003,89 1.285.809,26 1.298.188,66 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   1.717.452,22 1.769.301,00 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις  8 0,00 0,00 46.796.273,09 46.796.273,09 
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  8 766.538,73 766.538,73 673.406,73 673.406,73 
Λοιπές απαιτήσεις    33.621,67 33.621,67 12.200,00 12.200,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19 0,00 0,00 9.563,09 92.105,64 
    94.305.552,35 95.628.465,29 48.777.252,17 48.872.174,12 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Αποθέματα 10 10.504.014,28 12.032.357,18 0,00 0,00 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  9 37.406.560,99 39.818.425,77 582.878,07 493.365,85 
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    5.377,32 2.090,24 5.377,32 2.090,24 
Προκαταβολές 12 1.445.661,66 858.676,89 0,00 0,00 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 4.138.135,30 3.311.431,47 24.198,13 43.662,66 
    53.499.749,55 56.022.981,55 612.453,52 539.118,75 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   147.805.301,90 151.651.446,84 49.389.705,69 49.411.292,87 
            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Κεφάλαιο και αποθεματικά           
Μετοχικό κεφάλαιο 14 23.922.010,41 23.922.010,41 23.922.010,41 23.922.010,41 
Υπέρ το άρτιο έκδοση 14 11.615.361,07 11.615.361,07 11.615.361,07 11.615.361,07 
Αποθεματικό αντιστάθμισης 14 -41.241,16 -4.573,75 0,00 0,00 
Αποθεματικά αναπροσαρμογής ακινήτων   38.200.805,16 38.200.805,16 295.999,25 295.999,25 
Λοιπά Αποθεματικά  14 5.168.233,17 5.168.233,17 2.254.329,04 2.254.329,04 
Κέρδη ( ζημίες ) εις νέον   -78.717.628,82 -74.143.440,12 -3.602.187,99 -3.496.088,33 
    147.539,83 4.758.395,94 34.485.511,78 34.591.611,44 
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   1.617.476,48 1.630.020,62 0,00 0,00 
            
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Μακροπρόθεσμα δάνεια 17 3.139.593,89 3.755.850,67 0,00 22.777,02 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 19 5.206.087,86 4.659.457,37 0,00 0,00 
Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρημ/κής 
μίσθωσης 18 1.935.222,85 2.085.212,85 0,00 0,00 
Προβλέψεις για παροχές σε 
εργαζόμενους   445.004,63 445.004,63 60.880,36 60.880,36 
Λοιπές υποχρεώσεις    1.350.254,50 1.396.815,00 0,00 0,00 
    12.076.163,73 12.342.340,52 60.880,36 83.657,38 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  15 15.986.345,17 13.351.777,57 14.445.840,79 14.216.782,68 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 17 23.002.683,21 22.815.199,02 183.409,63 183.934,98 
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακρ/σμων 
δανείων 17 94.751.920,12 96.407.153,82 159.796,13 267.462,27 
Υποχρεώσεις από φόρους    223.173,36 346.559,35 54.267,00 67.844,12 
    133.964.121,86 132.920.689,76 14.843.313,55 14.736.024,05 
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   147.805.301,90 151.651.446,84 49.389.705,69 49.411.292,87 
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B.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €  
  Σημ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

    1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2016 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 
Έσοδα   19.799.096,63 20.294.029,97 499.924,55 325.521,82 
Κόστος πωλήσεων   -16.723.855,60 -17.263.688,39 -286.989,01 -185.589,71 
Μικτό κέρδος   3.075.241,03 3.030.341,58 212.935,54 139.932,11 
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 21 609.321,62 941.631,67 114.939,20 111.544,57 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  21 -1.673.124,59 -1.563.023,94 -314.760,03 -233.087,16 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 21 -1.791.555,43 -2.074.407,68 0,00 0,00 
Άλλα έξοδα εκμετάλλευσης 21 -1.129.998,23 -123.060,57 -20.513,56 -77.002,86 
Κέρδος εκμετάλλευσης   -910.115,60 211.481,06 -7.398,85 -58.613,34 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα    20.454,34 10.854,98 0,14 0,41 
Χρηματοοικονομικά Έξοδα   -3.122.443,84 -3.341.069,35 -16.158,40 -29.348,55 
Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 21 0,00 -4.808,84 0,00 -4.808,84 
Καθαρό χρηματοικονομικό αποτέλεσμα   -3.101.989,50 -3.335.023,21 -16.158,26 -34.156,98 
Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις   0,00 0,00 0,00 0,00 
Κέρδος προ φόρων    -4.012.105,10 -3.123.542,15 -23.557,11 -92.770,32 
Μείον : Φόρος εισοδήματος   -13.020,42 -25.760,29 0,00 0,00 
            Αναβαλλόμενοι φόροι   -561.607,32 939.566,81 -82.542,55 26.613,39 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ( Α )   -4.586.732,84 -2.209.735,63 -106.099,66 -66.156,93 
Κατανέμονται σε :           

-Ιδιοκτήτες μητρικής   -4.574.188,70 -2.224.385,75 -106.099,66 -66.156,93 
-Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -12.544,14 14.650,12 0,00 0,00 

Λοιπά συνολικά έσοδα :           
Που δεν ανακατατάσσονται 
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα           
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) σε προγράμ. 
Καθορ. Παροχών   0,00 0,00 0,00 0,00 
Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 0,00 0,00 
Που  ανακατατάσσονται μεταγενέστερα 
στα αποτελέσματα           
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών   -51.644,24 12.944,77 0,00 0,00 
Φόρος εισοδήματος   14.976,83 -3.753,98 0,00 0,00 
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β)   -36.667,41 9.190,79 0,00 0,00 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α)+(Β)   -4.623.400,25 -2.200.544,84 -106.099,66 -66.156,93 

-Ιδιοκτήτες μητρικής   -4.610.856,11 -2.215.194,96 -106.099,66 -66.156,93 

-Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -12.544,14 14.650,12 0,00 0,00 
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – 
βασικά (σε €)   -0,2887 -0,1404 -0,0067 -0,0042 
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11.615.361,07 
-385,97 

38.200.805,16 
5.160.733,17 

-65.864.942,83 
13.033.581,01 

1.758.661,08 
14.792.242,09 

Μ
εταβολές π

εριόδου 1/1-30/06/2016 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Δ
ιαφορά εκκαθάρισης Θ

υγατρικής 
  

  
  

  
  

2.336,26 
2.336,26 

0,00 
2.336,26 

Σχηματισμός τακτικού απ
οθεματικού 

  
  

  
0,00 

7.500,00 
-7.500,00 

0,00 
0,00 

0,00 
Α

ναπ
ροσαρμογή αξίας χρηματ/κώ

ν 
π

εριουσιακώ
ν στοιχείω

ν 
  

  
9.190,79 

  
  

  
9.190,79 

  
9.190,79 

Κ
αθαρά κέρδη και ζημίες  π

ου 
αναγνω

ρίστηκαν στην καθαρή θέση 
0,00 

0,00 
9.190,79 

0,00 
7.500,00 

-5.163,74 
11.527,05 

0,00 
11.527,05 

Α
π

οτέλεσμα π
εριόδου 

  
  

  
  

  
-2.224.385,75 

-2.224.385,75 
14.650,12 

-2.209.735,63 

Συνολικό κέρδος (ζημία ) π
εριόδου 

0,00 
0,00 

9.190,79 
0,00 

7.500,00 
-2.229.549,49 

-2.212.858,70 
14.650,12 

-2.198.208,58 
Μ

ερίσματα π
ληρω

θέντα 
  

  
  

  
  

-200.000,00 
-200.000,00 

-200.000,00 
-400.000,00 

Υπ
όλοιπ

ο 30 Ιουνίου 2016  
23.922.010,41 

11.615.361,07 
8.804,82 

38.200.805,16 
5.168.233,17 

-68.294.492,32 
10.620.722,31 

1.573.311,20 
12.194.033,51 

Υπ
όλοιπ

ο 01.01.2017 
23.922.010,41 

11.615.361,07 
-4.573,75 

38.200.805,16 
5.168.233,17 

-74.143.440,12 
4.758.395,94 

1.630.020,62 
6.388.416,56 

Μ
εταβολές π

εριόδου 1/1-30/06/2017 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Α
ναπ

ροσαρμογή αξίας χρηματ/κώ
ν 

π
εριουσιακώ

ν στοιχείω
ν 

  
  

-36.667,41 
  

  
  

-36.667,41 
  

-36.667,41 
Κ

αθαρά κέρδη και ζημίες  π
ου 

αναγνω
ρίστηκαν στην καθαρή θέση 

0,00 
0,00 

-36.667,41 
0,00 

0,00 
0,00 

-36.667,41 
0,00 

-36.667,41 

Α
π

οτέλεσμα π
εριόδου 

  
  

  
  

  
-4.574.188,70 

-4.574.188,70 
-12.544,14 

-4.586.732,84 
Συνολικό κέρδος (ζημία ) π

εριόδου 
0,00 

0,00 
-36.667,41 

0,00 
0,00 

-4.574.188,70 
-4.610.856,11 

-12.544,14 
-4.623.400,25 

Μ
ερίσματα π

ληρω
θέντα 

  
  

  
  

  
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 

Υπ
όλοιπ

ο 30 Ιουνίου 2017  
23.922.010,41 

11.615.361,07 
-41.241,16 

38.200.805,16 
5.168.233,17 

-78.717.628,82 
147.539,83 

1.617.476,48 
1.765.016,31 
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Α
Π

Ο
Δ

ΙΔ
Ο

Μ
ΕΝ

Α
 ΣΤΟ

ΥΣ Μ
ΕΤΟ

ΧΟ
ΥΣ ΤΗ

Σ Μ
Η

ΤΡΙΚ
Η

Σ Π
οσά εκφρασμένα σε Ευρώ

 
  

  
ΕΤΑ

ΙΡΕΙΑ
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
Μ

ετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπ
έρ το 

άρτιο 
Α

π
οθ/κό 

αντιστάθμισης 

Α
π

οθ/κά 
αναπ

ρ/γής 
ακινήτω

ν 
Λοιπ

ά 
απ

οθεμ/κά 
Α

π
οτελ/τα εις 

νέο 
ΣΥΝ

Ο
ΛΟ

 

Μ
η 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο ιδίω
ν 

κεφαλαίω
ν 

Υπ
όλοιπ

α την 01.01.2016 
23.922.010,41 

11.615.361,07 
0,00 

295.999,25 
2.254.329,04 

-3.207.992,96 
34.879.706,81 

  
34.879.706,81 

Μ
εταβολές π

εριόδου 1/1-30./06/2016 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Α
ναλογιστικά κέρδη (ζημίες ) σε 

π
ρογράμματα καθορισμένω

ν π
αροχώ

ν 
  

  
  

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

  
0,00 

Μ
εταφορά  απ

οθεματικώ
ν σε υπ

όλοιπ
ο 

εις νέον 
  

  
  

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Κ
αθαρά κέρδη και ζημίες  π

ου 
αναγνω

ρίστηκαν στην καθαρή θέση 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Α
π

οτέλεσμα π
εριόδου 

  
  

  
  

  
-66.156,93 

-66.156,93 
  

-66.156,93 

Συνολικό κέρδος (ζημία ) π
εριόδου 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
-66.156,93 

-66.156,93 
0,00 

-66.156,93 

Μ
ερίσματα π

ληρω
θέντα 

  
  

  
  

  
0,00 

0,00 
  

0,00 
Α

γορά ιδίω
ν μετοχώ

ν 
  

  
  

  
  

  
0,00 

  
0,00 

Υπ
όλοιπ

ο 30 Ιουνίου  2016 
23.922.010,41 

11.615.361,07 
0,00 

295.999,25 
2.254.329,04 

-3.274.149,89 
34.813.549,88 

0,00 
34.813.549,88 

Υπ
όλοιπ

α την 01.01.2017 
23.922.010,41 

11.615.361,07 
0,00 

295.999,25 
2.254.329,04 

-3.496.088,33 
34.591.611,44 

  
34.591.611,44 

Μ
εταβολές π

εριόδου 1/1-30/06/2016 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Κ
αθαρά κέρδη και ζημίες  π

ου 
αναγνω

ρίστηκαν στην καθαρή θέση 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

Α
π

οτέλεσμα π
εριόδου 

  
  

  
  

  
-106.099,66 

-106.099,66 
  

-106.099,66 

Συνολικό κέρδος (ζημία ) π
εριόδου 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

0,00 
-106.099,66 

-106.099,66 
0,00 

-106.099,66 

Μ
ερίσματα π

ληρω
θέντα 

  
  

  
  

  
0,00 

0,00 
  

0,00 

Α
κύρω

ση ιδίω
ν μετοχώ

ν 
0,00 

  
0,00 

  
  

0,00 
0,00 

  
0,00 

Α
γορά ιδίω

ν μετοχώ
ν 

  
  

  
  

  
  

0,00 
  

0,00 
Υπ

όλοιπ
ο 30 Ιουνίου  2017 

23.922.010,41 
11.615.361,07 

0,00 
295.999,25 

2.254.329,04 
-3.602.187,99 

34.485.511,78 
0,00 

34.485.511,78 
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Δ.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €  

    Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έμμεση μέθοδος   
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 
1/1-

30/06/2017 
1/1-

30/06/2016 

Λειτουργικές δραστηριότητες : 
 

        
Αποτελέσματα  προ φόρων ( συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες )   -4.012.105,10 -3.123.542,15 -23.557,11 -92.770,32 
Πλέον / μείον προσαρμογές για :           

Αποσβέσεις    1.313.317,95 1.333.287,02 14.135,13 14.036,38 
Προβλέψεις   -54.931,32 17.753,62 -3.287,08 4.808,84 
Λοιπές προσαρμογές   0,00 2.953,71 0,00 0,00 
Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας :           

Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων   -62.623,28 -222.927,32 0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    3.122.443,84 3.341.069,35 16.158,40 29.348,55 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών 
κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται με τις 
λειτουργικές δραστηριότητες :           

Μείωση  / (αύξηση) αποθεμάτων   1.528.342,90 -6.717,64 0,00 0,00 

Μείωση  / (αύξηση)  απαιτήσεων   2.012.910,55 -670.754,12 -89.512,22 89.588,66 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)   2.310.130,65 1.648.016,36 215.480,99 100.221,39 

Μείον :   0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   -3.122.443,84 -3.341.069,35 -16.158,40 -29.348,55 

Καταβεβλημένοι φόροι   0,00 -12.363,05 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές 
δραστηριότητες ( α )   3.035.042,35 -1.034.293,57 113.259,71 115.884,95 
 Επενδυτικές δραστηριότητες : 

 
        

Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων    -5.781,73 -24.413,11 -1.755,73 -1.755,73 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άϋλων 
παγίων στοιχείων   78.000,00 260.465,00 0,00 0,00 

Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές  
δραστηριότητες ( β )   72.218,27 236.051,89 -1.755,73 -1.755,73 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες : 
 

        

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια   105.762,44 0,00 0,00 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων   -2.189.768,73 -1.457.760,44 -130.968,51 -118.183,55 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις (χρεολύσια )   -149.990,00 -139.092,00 0,00 0,00 

Μείωση μακροπροθέσμων υποχρεώσεων   -46.560,50 -46.560,50 0,00 0,00 
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες ( γ )   -2.280.556,79 -1.643.412,94 -130.968,51 -118.183,55 
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης  (α)+(β)+(γ)   826.703,83 -2.441.654,62 -19.464,53 -4.054,33 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 
εκαθαρισθείσας εταιρείας   0,00 -996,15 0,00 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης   3.311.431,47 6.238.457,13 43.662,66 23.822,26 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης   4.138.135,30 3.795.806,36 24.198,13 19.767,93 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
(Εταιρείας και Ενοποιημένων της 30ης Ιουνίου 2017) 
 
1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, εταιρεία συμμετοχών, είναι εγκατεστημένη στον Ασπρόπυργο επί της 
Λ. ΝΑΤΟ 100, η διεύθυνση του διαδικτύου είναι www.bitros.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών στον κλάδο «Πρώτες Ύλες» και στην κατηγορία «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης».  
Οι ενοποιημένες καταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν την μητρική εταιρεία και τις ενοποιούμενες 
θυγατρικές. 
 

Οι εταιρείες που συμμετέχουν στις ενοποιημένες καταστάσεις, εκτός της μητρικής, είναι οι εξής: 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Έδρα 
Ποσοστό 

% Μέθοδος 
Σχέση 

ενοπ/σης 

Ανέλεγκτες 
φορ/κά 
χρήσεις 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

Ασπρόπυργος 
Αττικής 100,00% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 6 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

Ασπρόπυργος 
Αττικής 100,00% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 6 

Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Μάνδρα 
Αττικής 50,00% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 6 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ 

Ασπρόπυργος 
Αττικής 94,31% 

Ολική 
ενσωμάτωση Άμεση 6 

BIG FARM AE 
Ασπρόπυργος 

Αττικής 100% 
Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 5 

Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
Ασπρόπυργος 

Αττικής 50,00% 
Ολική 

ενσωμάτωση Άμεση 5 
 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις θυγατρικές εταιρείες, ενώ 
αναλαμβάνει με τα στελέχη της, την μελέτη αλλά και την υποστήριξη κοινών ενεργειών, όπου αυτές 
μπορούν να δημιουργήσουν ωφέλειες, σε μεγάλης κλίμακας δραστηριότητες όπως π.χ. προμήθειες, 
συνδυασμένες πωλήσεις κ.λ.π. Μέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. παρέχεται η δυνατότητα 
δημιουργίας στρατηγικών συμμαχιών στο επίπεδο της κάθε δραστηριότητας. 
 
Επίσης η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρέχει με το δυναμικό της συμβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων καθημερινής λειτουργίας των θυγατρικών καθώς και τον 
εξορθολογισμό της οργάνωσής τους, οργάνωση πιστωτικού ελέγχου κ.λ.π. Εξασφαλίζεται έτσι η 
αποτελεσματική παρουσία του Ομίλου στις θυγατρικές εταιρείες με ενιαίο, στρατηγικό αλλά και λειτουργικό 
τρόπο. 
Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2017 που δημοσιεύονται, 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 27ης  Σεπτεμβρίου 2017. 
 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι συνημμένες εξαμηνιαίες ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2017 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα  με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονιμικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 34 
«Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά». 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωστούν σε συνδιασμό με τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2016, που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου με ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.bitros.gr 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2017 παρουσιάζουν την χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 
με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Όσο αφορά τις δραστηριότητες του Ομίλου, 
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συνεχίζεται η προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών εξόδων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η μείωση των 
εσόδων, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.  
 
3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 
για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου του 2016.  
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και 
κρίσεων από τη Διοίκηση του Ομίλου κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές 
παραδοχές για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων του Ομίλου επισημαίνονται όπου κρίνεται 
απαραίτητο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και 
βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για 
μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες συνθήκες. 
 
3.1 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση 
από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 
πραγματοποιηθείσες ζημιές” 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 
τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις” 

 Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται 
από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που 
προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας  και του Ομίλου. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016. Η 
κατωτέρω βελτίωση έχει εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κατωτέρω τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του 
προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς 
τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
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Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία και τον Όμιλο  

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 
υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα 
κατωτέρω πρότυπα. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα 
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων,ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό 
μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον 
πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη 
διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, καθώς  η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον 
μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

 Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων 
επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 
18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο 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 
ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15, καθώς  η 
εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει τις 
απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί λογαριασμοί 
Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή 
υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος. 
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Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να συνεχίσει 
να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών ρυθμιζόμενων 
δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή των 
ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις αυτών 
των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις απαιτούνται. Το νέο πρότυπο 
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που 
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο 
μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 
αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω 
των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις 
του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 
λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε 
τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 
4.  

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης 
αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί την αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων στην τρέχουσα αξία με τη χρήση: 

x αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές,  

x προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 
συμβάσεων και  

x εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την 
έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

x Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι 
ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε 
στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή 
περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 
επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 
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τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που 
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του 
ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί 
εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά 
ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από 
παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου 
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το 
συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το 
τροποποιημένο πρότυπο θα: 

• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει όταν το ΔΠΧΑ 9 
εφαρμόζεται πριν πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, 
μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα 
αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για 
τα χρηματοοικονομικά μέσα. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον 
εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει 
να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Χρηματοοικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 
2016,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου. 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 
Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 
πλέον απαραίτητες. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζειότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 
οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξίαξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
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Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και 
μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο 
πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της 
διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή 
την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα,εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο 
νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη 
νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η 
οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη 
διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 
είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή 
εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των 
φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή 
ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 
πληροφοριών: 

 • η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), 
των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων 
πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
4.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Ο όμιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, πιστωτικό 
κίνδυνο, κίνδυνο ταμειακών ροών από μεταβολή επιτοκίων και κίνδυνο μεταβολής επιτοκίου δανείων. 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δεν παρουσιάζει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών μετρητοίς ή μέσω μεταχρονολογημένων 
επιταγών. 
Πέραν τούτου έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών μη φερέγγυων 
πελατών από πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και εμπορευμάτων. 
 
β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών πιστωτικών 
ορίων, για την μητρική καθώς και τις Θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου. 
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γ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων. 
 
Ο Όμιλος δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
μεταβολής των επιτοκίων. 
Εις ότι αφορά τον δανεισμό της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών, υπάρχει περιορισμένος κίνδυνος 
από μεταβολή επιτοκίων διότι ένα μεγάλο μέρος δανεισμού  του Ομίλου έχει συναφθεί σε μακροπρόθεσμο 
ομολογιακό δάνειο με σταθερό περιθώριο (spread) και περιορισμένου κινδύνου κυμενόμενο εξαμηνιαίο 
επιτόκιο (euribor) 
 
δ) Κίνδυνος μεταβολής επιτοκίου δανείων 
Η πολιτική του  Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τιμές και τις τάσεις διαμόρφωσης των επιτοκίων 
με σκοπό τη χρήση στην καταλληλότερη, κατά το δυνατόν χρονική στιγμή, χρηματοοικονομικών 
παραγώγων αντιστάθμισης του κινδύνου αύξησής τους.  
 
5. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, απαιτεί από τη Διοίκηση να παίρνει αποφάσεις, να κάνει εκτιμήσεις και υποθέσεις που 
επηρεάζουν την εφαρμογή λογιστικών πολιτικών, καθώς και τα καταχωρημένα ποσά στους λογαριασμούς 
Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν κατά περίπτωση από αυτά που έχουν εκτιμηθεί.   
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές με αυτές υποθέσεις, βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 
παράγοντες και αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο 
που πραγματοποιούνται και στις επόμενες περιόδους. 
Οι βασικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις που εφαρμόζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου αφορούν: 
9 Τον προσδιορισμό της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. 
9 Την ένταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες. 
9 Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισμό της πρόβλεψης 

επισφάλειας. 
9 Τον προσδιορισμό των παροχών στο προσωπικό μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία. 

 
Περιοχές στις οποίες εφαρμόστηκαν κρίσεις και λογιστικές εκτιμήσεις, με επίδραση στα ποσά των 
οικονομικών καταστάσεων  και στις γνωστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στις αντίστοιχες σημειώσεις, είναι ο 
προσδιορισμός της ωφέλιμης διάρκειας ζωής και της υπολειμματικής αξίας των παγίων περιουσιακών 
στοιχείων, οι απαιτήσεις από πελάτες και τα δικαιώματα εργαζομένων. 

5.1 Αρχή  της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)      

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 80.464 χιλ. ευρώ και 14.231 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτό 
μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την δυνατότητα αποπληρωμής μέρους των συμβατικών 
υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η εμφανιζόμενη διαμόρφωση 
των μεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι, το ύψος των βραχυπρόθεσμων και των 
ληξιπροθέσμων μακροπροθέσμων δανείων πληρωτέων στην επόμενη χρήση, ανέρχονται την 30.06.2017 
σε 117.755 χιλ. στον όμιλο, ενώ στην εταιρεία υφίσταται υποχρέωση της μητρικής προς θυγατρική εταιρεία 
του Ομίλου η οποία κατά την 30/06/2017 ανέρχεται σε 14.380 χιλ. ευρώ.. 

Πρέπει επίσης να σημειωθεί η παρατεταμένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα, ο οποίος αποτελεί έναν εκ 
των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, παράλληλα με τις λοιπές δραστηριότητες.  Η Διοίκηση του 
ομίλου λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, εκτιμά ότι ο όμιλος μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα κατά το 
προσεχές 12μηνο την λειτουργία του δεδομένου ότι βρίσκεται  και σε  συζητήσεις με τις πιστώτριες 
τράπεζες για την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων του ομίλου.  

6. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τομέα 
 
Η δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας και των Θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου εξαντλείται σχεδόν 
αποκλειστικά στην Ελλάδα. 
Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του Ομίλου βασικά εκτείνονται σε τρείς αγορές. Στην αγορά του 
Χάλυβα με την ευρύτερη έννοιά της, στην αγορά του Real Estate- Κατασκευών  και στην αγορά ενέργειας. 
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Τα εισοδήματα και τα έξοδα καταχωρούνται άμεσα στους τρείς ανωτέρω τομείς. Σε περίπτωση που τα 
έξοδα δεν σχετίζονται άμεσα με κάποιο τομέα δραστηριότητας τότε κατανέμονται στους τομείς με κάποια 
λογική βάση. 
Τα υπόλοιπα ενεργητικού κατά τομέα περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού που χρησιμοποιούνται 
σε ένα τομέα, και συγκεκριμένα τα μετρητά, τις επενδύσεις, τα αποθέματα και το κυκλοφορούν ενεργητικό. 
Όταν τα στοιχεία ενεργητικού χρησιμοποιούνται άμεσα σε κάποιο τομέα, τότε κατανέμονται στον τομέα 
αυτό. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο ενεργητικού χρησιμοποιείται σε περισσότερους από έναν τομέα, 
κατανέμεται στους τομείς αυτούς με λογική βάση. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων κατά τομέα περιλαμβάνουν 
όλες τις υποχρεώσεις από εργασίες.   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

           30.06.2017 30.06.16 
 Ποσά  σε 
Ευρώ 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Έσοδα 16.675.180,11 1.203.916,52 1.920.000,00 19.799.096,63 19.048.402,35 1.245.627,62 0,00 20.294.029,97 
Κόστος 
πωλήσεων -14.322.999,71 -734.792,96 -1.666.062,93 -16.723.855,60 -16.577.898,96 -685.789,43 0,00 -17.263.688,39 

Μικτό κέρδος 2.352.180,40 469.123,56 253.937,07 3.075.241,03 2.470.503,39 559.838,19 0,00 3.030.341,58 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

         
  30.06.2017 30.06.16 
 Ποσά  σε 
Ευρώ 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Πελάτες (μείον 
προβλ.) 23.220.247,56 1.387.498,39 500.645,99 25.108.391,94 22.407.191,42 1.365.218,97 180.375,90 23.952.786,29 

Γραμμάτια σε 
καθυστέρηση 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 

Επιταγές 
εισπρακτέες 3.927.132,53 0,00 0,00 3.927.132,53 4.407.223,31 0,00 0,00 4.407.223,31 
Επισφαλείς  - 
επίδικοι 
πελάτες / 
χρεώστες 11.248,15 0,00 0,00 11.248,15 11.248,15 0,00 0,00 11.248,15 
Χρεώστες 
διάφοροι 7.397.882,42 137.474,95 110.206,60 7.645.563,97 16.707.600,70 69.224,81 197.855,60 16.974.681,11 
Μεταβατικοί 
λογ/σμοί 
ενεργητικού 10.351,41 0,00 534.247,88 544.599,29 1.024,32 1.360,60 534.351,30 536.736,22 
Λογ/σμοί 
προκ/λών & 
πιστώσεων 99.892,40 0,00 37.732,71 137.625,11 125.708,26 0,00 37.386,11 163.094,37 

Σύνολο 34.698.754,47 1.524.973,34 1.182.833,18 37.406.560,99 43.691.996,16 1.435.804,38 949.968,91 46.077.769,45 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

         
  30.06.2017 30.06.16 

 Ποσά  σε 
Ευρώ 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Εμπορεύματα 4.479.302,05 0,00 154.493,00 4.633.795,05 4.963.071,25 0,00 154.493,00 5.117.564,25 
Προϊόντα 
έτοιμα και 
ημιτελή 804.122,32 0,00 1.921.871,40 2.725.993,72 861.366,04 0,00 3.062.825,36 3.924.191,40 
Παραγωγή σε 
εξέλιξη 0,00 0,00 3.075.381,88 3.075.381,88 0,00 0,00 4.921.773,43 4.921.773,43 
Πρώτες & 
βοηθητικές 
ύλες - 
αναλώσιμα 68.843,63 0,00 0,00 68.843,63 54.415,88 0,00 0,00 54.415,88 

Σύνολο 5.352.268,00 0,00 5.151.746,28 10.504.014,28 5.878.853,17 0,00 8.139.091,79 14.017.944,96 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

         
  30.06.2017 30.06.16 

 Ποσά  σε 
Ευρώ 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τομέας 

Ενεργ/κός 
τομέας 

Κατ/κος 
τομέας Σύνολο 

Πιστωτικά 
υπόλοιπα 
πελατών 403.757,52 0,00 292.098,42 695.855,94 470.022,03 0,00 197.463,00 667.485,03 
Προμηθευτές & 
γραμμάτια 
πληρωτέα 2.885.269,83 11.495,60 63.859,32 2.960.624,75 3.491.347,82 10.192,28 98.722,04 3.600.262,14 
Επιταγές 
πληρωτέες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Μερίσματα 
πληρωτέα 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 
Υποχρεώσεις 
σε ασφαλιστικά 
ταμεία 88.729,17 0,00 1.985,12 90.714,29 97.572,85 0,00 1.985,12 99.557,97 

Μεταβατικοί 
λογ/σμοί 
παθητικού 9.009.155,66 0,00 0,00 9.009.155,66 4.578.580,98 0,00 89,11 4.578.670,09 
Πιστωτές & 
λοιπές 
υποχρεώσεις 2.954.752,84 0,00 75.241,69 3.029.994,53 2.510.990,07 0,00 26.933,44 2.537.923,51 

Σύνολο 15.341.665,02 211.495,60 433.184,55 15.986.345,17 11.148.513,75 410.192,28 325.192,71 11.883.898,74 
 
 
7. Ανάλυση ενσώματων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων 
 

ΟΜΙΛΟΣ  Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
κτιρ. Εγκατ. 

Μηχ/τα & 
μηχ/κός 
εξοπλ. 

Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα & 
λοιπ. 

Εξοπλ. 
Ακιν. Υπο 
εκτέλεση Σύνολο 

01.01 - 31.12.2016               
Κόστος ή εκτίμηση 
έναρξης 51.283.931,76 34.040.104,55 39.444.436,04 970.851,59 3.107.520,03 607.041,73 129.453.885,70 

Προσθήκες 0,00 3.511,46 4.074.284,99 17.189,14 457.207,83 3.116,81 4.555.310,23 

Μεταφορά         2.440,00 -2.440,00 0,00 

Πωλήσεις/Απομειώσεις 0,00 0,00 -449.328,61 -56.491,28 -3.261,00 0,00 -509.080,89 

Σύνολα 31.12.2016 51.283.931,76 34.043.616,01 43.069.392,42 931.549,45 3.563.906,86 607.718,54 133.500.115,04 
Αποσβέσεις 
31.12.2015 0,00 15.879.524,63 18.318.547,92 892.181,85 3.051.286,32 0,00 38.141.540,72 
Πωλήσεις/ 
Απομειώσεις 0,00 0,00 -195.634,35 -18.622,62 -3.260,99 0,00 -217.517,96 
Αποσβέσεις 
31.12.2016 0,00 847.830,45 1.635.711,69 10.835,83 22.710,42 0,00 2.517.088,39 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 16.727.355,08 19.758.625,26 884.395,06 3.070.735,75 0,00 40.441.111,15 
Αναποσβ. Αξία 
31.12.16 51.283.931,76 17.316.260,93 23.310.767,16 47.154,39 493.171,11 607.718,54 93.059.003,89 

01.01 - 30.06.2017               
Κόστος ή εκτίμηση 
έναρξης 51.283.931,76 34.043.616,01 43.069.392,42 931.549,45 3.563.906,86 607.718,54 133.500.115,04 

Προσθήκες 0,00 1.755,73 2.740,00 0,00 1.286,00   5.781,73 

Πωλήσεις/Απομειώσεις 0,00 0,00 -0,82 -47.374,06   0,00 -47.374,88 

Σύνολα 30.06.2017 51.283.931,76 34.045.371,74 43.072.131,60 884.175,39 3.565.192,86 607.718,54 133.458.521,89 
Αποσβέσεις 
31.12.2016 0,00 16.727.355,08 19.758.625,26 884.395,06 3.070.735,75 0,00 40.441.111,15 
Πωλήσεις/ 
Απομειώσεις 0,00   -0,81 -31.997,35     -31.998,16 
Αποσβέσεις 
30.06.2017 0,00 423.786,31 803.455,60 3.330,73 30.896,53   1.261.469,17 
Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 17.151.141,39 20.562.080,05 855.728,44 3.101.632,28 0,00 41.670.582,16 
Αναποσβ. Αξία 
30.06.17 51.283.931,76 16.894.230,35 22.510.051,55 28.446,95 463.560,58 607.718,54 91.787.939,73 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & κτιρ. 
Εγκατ. 

Έπιπλα & 
λοιπ. Εξοπλ. 

Ακιν. Υπο 
εκτέλεση Σύνολο 

01.01 - 31.12.2016           

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 736.833,76 889.358,63 173.343,81 0,00 1.799.536,20 
Προσθήκες   3.511,46     3.511,46 

Σύνολα 31.12.2016 736.833,76 892.870,09 173.343,81 0,00 1.803.047,66 

Αποσβέσεις 31.12.2015 0,00 326.253,89 150.288,48 0,00 476.542,37 

Αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 22.673,03 5.643,60 0,00 28.316,63 

Σωρευμένες αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 348.926,92 155.932,08 0,00 504.859,00 

Αναποσβ. αξία 31.12.16 736.833,76 543.943,17 17.411,73 0,00 1.298.188,66 
01.01 - 30.06.2017           

Κόστος ή εκτίμηση έναρξης 736.833,76 892.870,09 173.343,81 0,00 1.803.047,66 

Προσθήκες   1.755,73     1.755,73 

Σύνολα 30.06.2017 736.833,76 894.625,82 173.343,81 0,00 1.804.803,39 

Αποσβέσεις 31.12.2016 0,00 348.926,92 155.932,08 0,00 504.859,00 

Αποσβέσεις 30.06.2017 0,00 11.336,52 2.798,61 0,00 14.135,13 

Σωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2017 0,00 360.263,44 158.730,69 0,00 518.994,13 

Αναποσβ. αξία 30.06.17 736.833,76 534.362,38 14.613,12 0,00 1.285.809,26 
 
 
7α.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
α) Η εταιρεία του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ  το 2011, εξαγόρασε την 
εταιρεία ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός της εξαγοράς ήταν η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας 
φωτοβολταϊκού σταθμού ενταγμένου στον αναπτυξιακό νόμο. Ήδη η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ  απορρόφησε την την εταιρεία ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ με 
ημερομηνία μετασχηματισμού την 30η Ιουνίου 2013. Η διαφορά μεταξύ του κόστους και της καθαρής 
θέσης κατά την απόκτηση της παραπάνω Θυγατρικής και μετά την απορρόφησή της που ανέρχεται σε 
1.776.432,00 €, έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό ‘’άϋλα περιουσιακά στοιχεία”, ως αξία αδείας χρήσεως 
φωτοβολταϊκού  σταθμού, υποκείμενη σε απόσβεση από την έναρξη λειτουργίας του. 
 
β) Η εταιρεία επίσης του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ το 2011 εξαγόρασε την εταιρεία 
Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ που δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Σκοπός 
της εξαγοράς ήταν η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου δημιουργίας δύο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 
1,5 ΜW για την κτηματική περιοχή Ασσήρου Θεσσαλονίκης και 1,3 ΜW για την κτηματική περιοχή 
Κορυθίου Αρκαδίας. Η διαφορά μεταξύ του κόστους και της καθαρής θέσης κατά την απόκτηση της 
παραπάνω Θυγατρικής ύψους 624.250,00 €, έχει καταχωρηθεί επίσης στο λογαριασμό ‘’άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία”, ως αξία αδείας χρήσεως φωτοβολταϊκού  σταθμού, υποκείμενη σε απόσβεση από 
την έναρξη λειτουργίας του. 
 
 
 

Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων   

Από την εξαγορά των αδειών χρήσεως των εταιρειών 

ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΑΕ 
Τ.Χ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 
Αξία άδειας χρήσεως Φ/Β σταθμού 1.776.432,00 624.250,00 

Σωρευμένες αποσβέσεις την 30.06.2017 488.153,78 195.076,00 

Αναπόσβεστη αξία κατά  την 30.06.2017 1.288.278,22 429.174,00 
 
 
 
8. Ανάλυση Συμμετοχών σε Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες  
 
Οι συμμετοχές αναλύονται ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30.06.2017  
     

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Ομίλου κατόπιν 
απαλοιφών 

% 
Συμ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Εταιρείας 

% 
Συμ/χής 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 100,00% 27.487.906,76 100,00% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,00 100,00% 10.946.378,70 88,50% 
BIG FARM AE 0,00 100,00% 0,00 0,00 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
ΑΒΕΤΕ 0,00 94,31% 6.892.928,41 67,91% 
Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 50,00% 0,00 0,00% 

Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 50,00% 1.469.059,22 50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   46.796.273,09   

     
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30.06.2017  

     

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Ομίλου κατόπιν 
απαλοιφών 

% 
Συμ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Εταιρείας % 
Συμ/χής 

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 673.406,73 19,52% 673.406,73 19,52% 
ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ 93.132,00 18,40% 0,00 0,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 766.538,73   673.406,73   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2016  

  
 
   

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Ομίλου 
κατόπιν 

απαλοιφών 

% 
Συμ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Εταιρείας 
% 

Συμ/χής 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 0,00 100,00% 27.487.906,76 100,00% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 0,00 100,00% 10.946.378,70 88,50% 
BIG FARM AE 0,00 100,00% 0,00 0,00% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ 0,00 94,31% 6.892.928,41 67,91% 
Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 50,00% 0,00 0,00% 
Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 0,00 50,00% 1.469.059,22 50,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,00   46.796.273,09   
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2016  

 
 
    

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Ομίλου 
κατόπιν 

απαλοιφών 
% 

Συμ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συμμετοχής 

Εταιρείας % 
Συμ/χής 

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 673.406,73 19,52% 673.406,73 19,52% 

ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ 93.132,00 18,40% 0,00 0,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 766.538,73   673.406,73   
 
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις αυτής με τις 
ενοποιούμενες εταιρείες, ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
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ΑΒΕΤΕ, Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ., ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε την Τ.Χ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε και την εταιρεία BIG FARM AE. 
 
Η εταιρεία Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ αποκτήθηκε το β΄εξάμηνο του 2011 και αποτελεί θυγατρική εταιρεία κατά 
ποσοστό 50%, της επίσης θυγατρικής εταρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ κατά ποσοστό 
100%. Ο Όμιλος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο σε ότι αφορά την πολιτική και την διαχείρηση της εταιρείας και 
ως εκ τούτου την  ενοποιεί από την 31.12.2012 με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
 
Στην εταιρεία Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ, στην οποία η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50% και την 
οποία ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, η μητρική εταιρεία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο και έχει τη 
δυνατότητα να κατευθύνει την οικονομική και επιχειρηματική πολιτική της επιχείρησης, ούτως ώστε να 
λαμβάνονται τα αντίστοιχα  οφέλη από τις δραστηριότητές της. 
 
Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, οι επενδύσεις στις θυγατρικές εταιρίες παρουσιάζονται 
στο κόστος κτήσεως, μείον τις ζημίες απομείωσης.  
 
Οι συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις αφορούν συμμετοχές σε εταιρείες μη εισηγμένες σε 
χρηματιστηριακή αγορά. Επειδή η εύλογη αξία των συμμετοχών αυτών δεν μπορεί να υπολογιστεί 
αξιόπιστα, ο Ομιλος κάνοντας χρήση της παραγράφου 46 του ΔΛΠ 39 αποτίμησε τις συμμετοχές αυτές  
στο κόστος κτήσεως με έλεγχο απομείωσης. 
 
9. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ  ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 
Πελάτες ( μείον προβλέψεις ) 25.108.391,94 26.860.955,42 59.325,09 46.178,01 
Γραμμάτια εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 

Επιταγές εισπρακτέες 3.927.132,53 3.100.035,34 0,00 0,00 

Βραχυπρ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων 0,00 0,00 423.774,50 312.035,51 

Επισφαλείς  - επίδικοι πελάτες / χρεώστες 11.248,15 11.248,15 0,00 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 7.645.563,97 9.051.714,60 99.778,48 121.448,21 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 544.599,29 614.087,73 0,00 13.704,12 

Λογ/σμοί προκ/λών & πιστώσεων 137.625,11 148.384,53 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  37.406.560,99 39.818.425,77 582.878,07 493.365,85 
 
 
Το υπόλοιπο του λογαριασμού πελατών και λοιπών απαιτήσεων εμφανίζεται μειωμένο κατά το ποσό των 
προβλέψεων, που έχουν διενεργηθεί, για επισφαλείς απαιτήσεις και ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 
3.893.198,75  €.  
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που διενεργούνται από τις  εταιρείες του Ομίλου υπολογίζονται 
στο ήμιισυ περίπου των χαρακτηρισμένων επισφαλών απαιτήσεων κατά εταιρεία χωριστά. Οι προβλέψεις 
κατά την 30.06.2017 που υπάρχουν αφορούν τις εταιρείες του μεταλλουργικού κλάδου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 30.06.2017 31.12.2016 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 3.000.000,00 2.053.588,05 
ΜΠΗΤΡΟΣ  ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ 423.414,66 423.414,66 
Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ   469.784,09 469.784,09 

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 
πελατών την 30.06.2017 3.893.198,75 

         
2.946.786,80 

 
Πέραν των αναφερομένων πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν συναφθεί συμβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για 
την κάλυψη απωλειών μη φερέγγυων πελατών. 
 
10. Ανάλυση αποθεμάτων 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Εμπορεύματα 4.633.795,05 4.737.265,27 0,00 0,00 

Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 2.725.993,72 3.334.555,40 0,00 0,00 

Παραγωγή σε εξέλιξη 3.075.381,88 3.913.408,81 0,00 0,00 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα 68.843,63 47.127,70 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  10.504.014,28 12.032.357,18 0,00 0,00 
 
Σημειώνεται ότι στο κονδύλιο «Παραγωγή σε εξέλιξη» περιλαμβάνεται η αξία κατασκευαζόμενων ιδιωτικών 
έργων, συνολικού ποσού 3.075.381,88 € 
 
Τα αποθέματα  περιλαμβάνουν προϊόντα που παρήχθησαν, εμπορεύματα , πρώτες  ύλες   και αγαθά που  
αγοράστηκαν. Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην κατ΄ είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 
 
 
11. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 
Μετοχές Attica bank 280.706,70 280.706,70 280.706,70 280.706,70 
Πρόβλεψη για υποτίμηση μετοχών Attica 
bank -275.329,38 -278.616,46 -275.329,38 -278.616,46 

ΣΥΝΟΛΟ  5.377,32 2.090,24 5.377,32 2.090,24 

 
Αφορά 935.688 μετοχές της Attica Bank, εισηγμένες στο ΧΑΑ. Η αποτίμηση αυτών γίνεται με την τελευταία 
τιμή του Χρηματιστηρίου Αξιών. 
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12. Προκαταβολές 
 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.445.661,66 858.676,89 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.445.661,66 858.676.89 0,00 0,00 
 
 
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Διαθέσιμα στο ταμείο 36.880,13 49.244,29 971,15 646,80 

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 4.101.255,17 3.262.187,18 23.226,98 43.015,86 

ΣΥΝΟΛΟ  4.138.135,30 3.311.431,47 24.198,13 43.662,66 
 
 
Τα διατηρούμενα ταμειακά διαθέσιμα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της Μητρικής εταιρείας 
καθώς και των θυγατρικών. 
Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται για το λόγο ότι υπάρχει ικανοποιητική ταχύτητα εισπράξεως των 
απαιτήσεων από την πώληση εμπορευμάτων καθώς επίσης και διαθεσιμότητα επαρκών πιστωτικών 
ορίων. Σημειώνεται ότι, καταθέσεις συνολικού ποσού 1.102.021,00 €  έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της 
ATTIKA BANK, της EUROBANK και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για υποχρεώσεις από δάνεια και 
εγγυητικές επιστολές. 
 
14. Ανάλυση λογαριασμών της καθαρής θέσης 
 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Τακτικό αποθεματικό 2.249.839,99 2.249.839,99 1.126.027,17 1.126.027,17 

Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων 
νόμων 2.917.487,09 2.917.487,09 1.128.301,87 1.128.301,87 

Διαφορές αναπρ. λοιπών περ. στοιχείων 906,09 906,09 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  5.168.233,17 5.168.233,17 2.254.329,04 2.254.329,04 
 
 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

       
Ημερομηνία 

Αριθμός 
μετοχών 

Κοινές 
μετοχές 

Εκδοθέν 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο 

              
31.12.2016 15.842.391 15.842.391 23.922.010,41 11.615.361,07 0,00  35.537.371,48 

              
30.06.2017 15.842.391 15.842.391 23.922.010,41 11.615.361,07 0,00  35.537.371,48 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 23.922.010,41 € διαιρούμενο σε 15.842.391 κοινές ονομαστικές 
μετοχές ονομαστικής αξίας 1,51 € ανά μετοχή.  
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15. Ανάλυση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 695.855,94 599.768,13 0,00 0,00 

Προμηθευτές & γραμμάτια πληρωτέα 2.960.624,75 2.725.363,18 29.328,39 39.846,31 

Μερίσματα πληρωτέα 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία 90.714,29 165.243,73 15.006,66 17.604,42 

Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 9.009.155,66 9.285.684,14 0,00 21.571,90 

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 3.029.994,53 375.718,39 14.401.505,74 14.137.760,05 

ΣΥΝΟΛΟ  15.986.345,17 13.351.777,57 14.445.840,79 14.216.782,68 
 

16. Λοιπές Υποχρεώσεις 

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 
Λοιπές Υποχρεώσεις 1.350.254,50 1.396.815,00 0,00 0,00 
ΣΥΝΟΛΟ  1.350.254,50 1.396.815,00 0,00 0,00 

 

Αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού. Επί αυτών διενεργούνται αποσβέσεις όπως 

ακριβώς και στα επιχορηγούμενα πάγια. 

 
17. Ανάλυση  δανείων  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2017 

         ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Κάτω από 1 

έτος 
Μεταξύ 2 & 

7 Σύνολο Κάτω από 
1 έτος 

Μεταξύ 2 
& 7 Σύνολο 

Μακροπρόθεσμα 
δάνεια 94.751.920,12 3.139.593,89 97.891.514,01 159.796,10 0,00 159.796,10 

Βραχυπρόθεσμα 
δάνεια 23.002.683,21 0,00 23.002.683,21 183.409,63 0,00 183.409,63 

  117.754.603,33 3.139.593,89 120.894.197,22 343.205,73 0,00 343.205,73 
 
Στο σύνολό τους τα δάνεια του ομίλου έχουν χορηγηθεί σε ευρώ από Ελληνικές τράπεζες ή θυγατρικές 
τους και διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός του επόμενου έτους από 
την ημερομηνία του ισολογισμού χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα ενώ εκείνα που είναι πληρωτέα 
μετά από ένα έτος χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα.  
 
Το σύνολο σχεδόν των μακροπρόθεσμων δανείων είναι ομολογιακά κοινά δάνεια μη μετατρέψιμα. Η 
σύμβαση κάλυψης και οι γενικοί όροι τους έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων του 
εκδότη του κάθε δανείου. Στα περισσότερα ο εκτοκισμός του εναπομείναντος πληρωτέου κεφαλαίου 
γίνεται ανά εξάμηνο ή τρίμηνο ενώ στα υπόλοιπα ο εκτοκισμός δύναται να γίνεται και ανά μήνα. Εν γένει, 
ως επιτόκιο λαμβάνεται το τρέχον κατά την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού euribor της διατραπεζικής 
αγοράς της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού προσαυξημένο με σταθερό περιθώριο (spread). Για τα μη 
ομολογιακά δάνεια το επιτόκιο επιβαρύνεται με την εισφορά Ν.128/75. 
 
Το μεγαλύτερο σε αξία δάνειο ποσού € 84.390.020 αφορά στην εταιρεία του Ομίλου «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ». Στις 18/01/2012, κατόπιν σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, υπογράφηκε το πρόγραμμα της έκδοσης του ως κοινό ομολογιακό 
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δάνειο του Ν. 3156/2003 πενταετούς διάρκειας. Το δάνειο καλύφθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση από τις 
Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ  EUROBANKERGASIASA.E., ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (σήμερα ALPHABANK Α.Ε.) και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Σκοπός του 
ανωτέρω δανείου ήταν η αναχρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου σε εκείνη τη 
χρονική περίοδο βραχυπροθέσμου και μακροπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού.  
 
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια καλύπτουν τρέχουσες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. Ο εκτοκισμός συνήθως 
είναι μηνιαίος. Εν γένει, ως επιτόκιο λαμβάνεται το τρέχον, κατά την έναρξη της περιόδου εκτοκισμού, 
euribor της διατραπεζικής αγοράς της εκάστοτε περιόδου εκτοκισμού προσαυξημένο με το ισχύον 
περιθώριο (spread) και την εισφορά Ν.128/75.  
 
Ο Όμιλος διαθέτει επαρκή πιστωτικά όρια για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες του σε κεφάλαια 
κίνησης. 
 
Την 30/06/2017 τα εμπράγματα βάρη επί των παγίων ως κάλυμμα του τραπεζικού δανεισμού ήταν ύψους 
€ 92,8 εκ. για τον Όμιλο και €1,00 εκ. για την εταιρεία.  
 
Για τα ομολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από τις θυγατρικές εταιρείες ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ (με υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2017 € 
84.390.020 και € 5.981.250 αντίστοιχα) υπάρχουν συμβατικές δεσμεύσεις τήρησης θετικών υποχρεώσεων  
και αρνητικών υποχρεώσεων ώστε να μη επέλθει γεγονός καταγγελίας του δανείου από τους 
ομολογιούχους δανειστές (τράπεζες). Στα πλαίσια αυτά, υπάρχει συμβατική υποχρέωση να τηρούνται 
περιοριστικά όρια για συγκεκριμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες Ρευστότητας, Δανειακής Επιβάρυνσης 
και Κάλυψης Τόκων / Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων με βάση υπολογισμού τις ετήσιες ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις του Εκδότη. 
 
Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που λήγει την 30/06/2017 
δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός καταγγελίας των δανείων. Για την περίπτωση της μη τήρησης κάποιου 
χρηματοοικονομικού δείκτη, το ομολογιακό δάνειο της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ με υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2017 € 5.575.000 και συμβατικές 
αποπληρωμές μετά την 30/06/2018 ποσού € 4.906.000, ανακατατάσσεται στις βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις. Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις επίσης κατατάσσεται και το ομολογιακό δάνειο της 
εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ με υπόλοιπο κατά την 30 Ιουνίου 2017 € 84.390.020 και 
συμβατικές αποπληρωμές μετά την 30/06/2017 ποσού € 84.390.020. Ο όμιλος βρίσκεται σε συζητήσεις με 
τις τράπεζες για συνολική αναδιάρθρωση του δανεισμού. 
 
18. Συμβάσεις Leasing 

Υπάρχουν συμβάσεις Leasing χρονικής περιόδου 120 μηνών, που αφορούν μηχανήματα και λοιπό 
μηχανολογικό εξοπλισμό μεταξύ της εταιρείας του Ομίλου Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, που δραστηριοποιείται 
στον ενεργειακό τομέα και της εταιρείας PROBANK LEASING ΑΕ. Όπως ήδη ανεφέρθη στην αναφορά 
περί μισθώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με βάσει τις υπάρχουσες συμβάσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων των παραπάνω εταιρειών του Ομίλου έχουν εγγραφεί ως περιουσιακά 
στοιχεία του Ομίλου στις ενσώματες ακινητοποιήσεις στην παρούσα αξία των ελαχίστων μισθωμάτων. Οι 
μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε μακροχρόνια υποχρέωση και σε χρηματοοικονομικό έξοδο που 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα  χρήσης. 
 
Τα ενσώματα πάγια (μηχανήματα & μηχανολογικός εξοπλισμός) που έχουν αποκτηθεί με τις 
αναφερόμενες στον πίνακα χρηματοδοτικές μισθώσεις δεν αποσβένονται στη διάρκεια των συμβάσεων 
(εντός 120 μηνών) αλλά στην ίδια χρονική περίοδο με τα αντίστοιχα πάγια κυριότητας του Ομίλου (20 
χρόνια για μηχανήματα & μηχανολογικό εξοπλισμό) και τούτο διότι μετά τη λήξη όλων των ισχυουσών 
χρηματοδοτικών μισθώσεων θα περιέλθουν άνευ ανταλλάγματος στην κυριότητα του Ομίλου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING 
 

    
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 

Αναπόσβεστα 
Μηχ/τα 
leasing  

Χρηματ/κό 
έξοδο 

Μακροχρόνια 
υποχρ. 
Leasing 

Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ       

Υπόλοιπα την 31.12.2016 2.440.180,07   2.085.212,85 

Καταβολή μισθωμάτων περιόδου 1/1-30/06/2017     -226.083,31 

Αποσβέσεις μηχανημάτων περιόδου 1/1-30/06/2017 -80.005,91     

Χρηματ/κό κόστος περιόδου 1/1-30/06/2017   -76.093,31   

Υπόλοιπα την 30.06.2017 2.360.174,16 -76.093,31 1.859.129,54 

    Υπόλοιπο λογαρισμού ΄΄Μακροχρόνιες υποχρεώσεις 
από συμβάσεις  Leasing     1.935.222,85 

 

Οι ημερομηνίες λήξης της υποχρέωσης από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  είναι οι εξής: 
 
 

  30.06.2016 
1 έτος  347.625,84 
Από 1 έως 2 έτη 347.625,84 
Από 2 έως 5 έτη  1.042.877,52 
Από 5 έτη και άνω 197.093,65 

Σύνολο 1.935.222,85 
 

19. Ανάλυση αναβαλλόμενων φόρων 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 
λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, υπολογίζονται 
με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και προέρχονται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 
 

 30/06/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 10.161.094,41 10.845.589,02 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -15.367.181,97 -15.505.046,39 
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον 
Ισολογισμό -5.206.087,86 -4.659.457,37 
   
  30/06/2017 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης -4.659.457,37 -4.590.926,40 

Φόρος προσαρμογών -546.630,49 -68.530,97 

Υπόλοιπο τέλους -5.206.087,86 -4.659.457,37 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

      Ποσά εκπεφρασμένα σε 
Ευρώ ΟΜΙΛΟΣ 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές υποχρεώσεις  30.06.2017 31.12.2016 

Διαφορές στα 
αποτελέσματα 

περιόδου 
Διαφορές στα 
ίδια κεφάλαια 

Ενσώματα πάγια  -15.384.026,95 -15.506.914,54 122.887,59 0,00 

Χρεόγραφα 16.844,98 1.868,15 14.976,83 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  -15.367.181,97 -15.505.046,39 137.864,42 0,00 

Αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις         
Μακροχρόνιες συμβάσεις 
Leasing 561.214,62 604.711,72 -43.497,10 0,00 
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 129.051,35 129.051,35 0,00 0,00 
Αποτίμηση χρημ/κών περιουσ. 
στοιχείων 3.198,50 3.198,50 0,00 -14.976,83 

Λοιπές προβλέψεις  0,01 0,01 0,00 0,00 

Προβλέψεις πελατών 1.129.027,64 854.568,17 274.459,47 0,00 

Ζημίες εις νέο 8.338.601,99 9.254.059,27 -915.457,28 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 10.161.094,11 10.845.589,02 -684.494,91 -14.976,83 

Σύνολο αναβαλλόμενης 
φορολογίας  -5.206.087,86 -4.659.457,37 -546.630,49 -14.976,83 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

  30/06/2017 31/12/2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 52.689,46 134.456,91 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις -43.126,37 -42.351,27 
Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό 9.563,09 92.105,64 

  30/06/2016 31/12/2016 

Υπόλοιπο έναρξης 92.105,64 267.238,85 

Φόρος προσαρμογών -82.542,55 -175.133,21 

Διαφορά φορολογικών συντελεστών 0,00 0,00 

Υπόλοιπο τέλους 9.563,09 92.105,64 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  30.06.2017 31.12.2016 

Διαφορές στα 
αποτελέσματα 

περιόδου 
Διαφορές στα 
ίδια κεφάλαια 

Ενσώματα πάγια  -43.126,37 -42.351,27 -775,10 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  -43.126,37 -42.351,27 -775,10 0,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις         
Προβλέψεις για αποζημίωση 
προσωπικού 17.655,31 17.655,31 0,00 0,00 

Ζημίες εις νέο 35.034,15 116.801,60 -81.767,45 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 52.689,46 134.456,91 -81.767,45 0,00 

        
 

Σύνολο αναβαλλόμενης φορολογίας  9.563,09 92.105,64 -82.542,55 0,00 
 
 
20. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 

Η υποχρέωση του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, 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 ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (3,10%) είναι ίσο με την απόδοση, κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού, των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 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.  
 
Από 1.1.2013, με την εφαρμογή του αναθεωρημένου προτύπου (ΔΛΠ 19), έχει αλλάξει η πολιτική 
αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών. Η εφαρμογή 
του αναθεωρημένου προτύπου δεν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
20.1 Μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού 
 
 
Ο μέσος όρος του απασχολούμενου στην Εταιρεία προσωπικού, έχει ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2017 30/06/2017 
Άτομα:   
Μόνιμης απασχολήσεως 102 5 
Εποχιακής απασχολήσεως 0 0 
Σύνολο 102 5 
   
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2016 30/06/2016 
Άτομα:   
Μόνιμης απασχολήσεως 117 5 
Εποχιακής απασχολήσεως 0 0 
Σύνολο 117 5 
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Η υποχρέωση του Ομίλου για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης.  
 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 30/6/2017 30/6/2017 
Άτομα:   
Μόνιμης απασχολήσεως 102 5 
Εποχιακής απασχολήσεως 0 0 
Σύνολο 102 5 

   
20. 2.  Ανάλυση κόστους εργαζομένων: 
   

Έξοδα μισθοδοσίας             1.260.840,19                136.637,43 
Έξοδα αποζημιώσεων προσωπικού                   26.950,00                           0,00 
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων                 345.563,79                  58.332,60 
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία                           0,00                           0,00 
Συνολικό κόστος               1.633.353,98                195.270,03 
 
         ΟΜΙΛΟΣ      ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
   
       30/06.2017        30/06/2017 
Παρούσα αξία υποχρέωσης        445.004,62          60.880,36 
   
Ανάλυση κόστους συνταξιοδότησης στα αποτελέσματα 
χρήσεως:   
Κόστος υπηρεσίας         24.684,39 4.217,51 
Χρηματοοικονομικό κόστος         11.672,28 2.181,51 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες)         44.531,98          -4.317,33 
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις        -78.986,82       0,00 
Συνολική επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως          -1.901,83           2.081,69 

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό 
μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:   
Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως        443.102,79          58.798,67 
Κόστος υπηρεσίας 24.684,39 4.217,51 
Χρηματοοικονομικό κόστος 11.672,28 2.181,51 
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) 44.531,98          -4.317,33 

Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως -78.986,82       0,00 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 445.004,62          60.880,36 
 
 
Βασικές υποθέσεις αναλογιστικής μελέτης:   
Μέθοδος της Προβεβλημένης ΠιστούμενηςΜονάδος   
Αναλογιστική μέθοδος αποτίμησης 31/12/2016         31/12/2016 
Μέση ετήσια αύξηση μισθοδοσίας    1,00% 1,00% 
Προεξοφλητικό επιτόκιο    3,00% 3,00% 
Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν. 2112/20                                                        
      0,00  0,00 
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Εάν το επιτόκιο προεξόφλησης μεταβληθεί κατά 0,5%, η υποχρέωση από προβλέψεις διαμορφώνεται σε 
461.983,92(επιτόκιο 2,5%) ή 429.139,21(επιτόκιο 3,5%).  
Εάν η ετήσια αύξηση αποδοχών μεταβληθεί κατά 0,5% τότε η υποχρέωση διαμορφώνεται σε 
428.832,91(μέση αύξηση 0,5%) ή 462.158,3(μέση αύξηση 1,5%). 
 
21.  Ανάλυση των λογαριασμών των αποτελεσμάτων 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκμετ/σης 447.773,81 555.799,62 110.805,99 111.263,71 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 90.859,62 70.288,30 846,13 280,86 
Έκτακτα κέρδη 62.623,28 242.464,96 0,00 0,00 

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 4.777,83 73.078,79 0,00 0,00 

Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων 3.287,08 0,00 3.287,08 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  609.321,62 941.631,67 114.939,20 111.544,57 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 85.908,47 8.372,29 19.513,56 0,00 

Έκτακτες ζημίες 0,00 19.537,64 0,00 0,00 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 85.877,81 84.350,64 0,00 76.002,86 

Λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι 11.800,00 10.800,00 1.000,00 1.000,00 

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 946.411,95 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.129.998,23 123.060,57 20.513,56 77.002,86 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 

Προβλέψεις υποτ. συμμετ. & χρεογρ. 0,00 4.808,84 0,00 4.808,84 

ΣΥΝΟΛΟ  0,00 4.808,84 0,00 4.808,84 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30.06.2017 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Διοίκηση Διάθεση Διοίκηση Διάθεση 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 705.982,29 782.355,56 95.663,00 0,00 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 202.288,95 119.851,15 48.266,78 0,00 

Παροχές τρίτων 250.789,34 194.780,77 81.108,88 0,00 

Φόροι -  τέλη 169.107,99 56.768,44 63.557,88 0,00 

Διάφορα έξοδα 71.027,33 410.256,95 12.028,36 0,00 

Αποσβέσεις 273.928,69 227.542,56 14.135,13 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.673.124,59 1.791.555,43 314.760,03 0,00 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ΔΙΑΘΕΣΗΣ 30.06.16 

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  Διοίκηση Διάθεση Διοίκηση Διάθεση 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 768.184,20 1.007.542,74 61.863,24 0,00 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 116.088,10 42.378,21 13.320,00 0,00 

Παροχές τρίτων 173.599,21 169.750,40 66.317,71 0,00 

Φόροι -  τέλη 169.279,06 60.899,40 65.123,84 0,00 

Διάφορα έξοδα 80.869,34 565.631,42 12.425,99 0,00 

Αποσβέσεις 255.004,03 228.205,51 14.036,38 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  1.563.023,94 2.074.407,68 233.087,16 0,00 
 
 

22. Φόρος εισοδήματος 
 

Με τον ν.4324/2015 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 29% για εισοδήματα που 
αποκτούνται από 1.1.2015. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο 
τέλος της χρήσεως, αλλά τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται, παραμένουν εκκρεμείς για φορολογικούς 
σκοπούς, μέχρις ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία των 
επιχειρήσεων. Οι φορολογικές ζημίες, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, συμψηφίζονται 
με κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων από τη χρήση που δημιουργήθηκαν. 
 
Η μητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, οι θυγατρικές της και οι συγγενείς εταιρείες που 
περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της 30.06.2017 έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές 
για τις παρακάτω κατά περίπτωση χρήσεις : 
 
Η μητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ μέχρι και τη χρήση 2009, η ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. μέχρι και τη χρήση 2008,   η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ μέχρι 
και τη χρήση 2009, η Δ.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ μέχρι και τη χρήση 2009,  η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. μέχρι και τη χρήση 2007, και οι εταιρείες Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και 
BIGFARM AE, δεν έχουν ελεγχθεί από ιδρύσεώς των Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των 
ανωτέρω εταιρειών για τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 
 
Από τη χρήση 2011 οι εταιρείες του Ομίλου έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών 
όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65α 
Ν.4174/13. Οι εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης που χορηγήθηκαν από τη χρήση 2011 έως και 2015 
από την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε, σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου, ήταν χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους. 
 
Για τη χρήση του 2016 οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχονται από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα 
πλαίσια της έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α, του Ν. 
4174/2013. Ο έλεγχος θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Η διοίκηση των εταιρειών εκτιμά ότι δεν θα 
προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις μετά τη ολοκλήρωση του ελέγχου. 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μέχρι και το 2010 θα ελεγχθούν από τις φορολογικές αρχές βάσει των 
κανόνων και διαδικασιών που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. 
 
23. Σημαντικές μεταβολές κονδυλίων  
 
Oι σημαντικότερες μεταβολές κονδυλίων της Κατάστασης Συνολικών εσόδων και της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης τόσο για τον Όμιλο όσο και την μητρική εταιρεία είναι οι εξής: 
 
Όμιλος 
 
Παρατηρείται μικρή υποχώρηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 2,4 % η οποία εφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην αβεβαιότητα που επικρατεί με συνέπεια την καθήλωση της οικονομικής δραστηριότητας και την  
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επενδυτική απραξία. Υπάρχει μικρή όμως αύξηση του Μικτού κέρδους του Ομίλου, το οποίο την 
30.06.2017 διαμορφώθηκε σε 15,5% έναντι 14,9% επί των πωλήσεων την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο. 
Παρατηρείται μείωση των εξόδων λειτουργίας διοικήσεως  και διαθέσεως κατά ποσόστο 4,75% στο 
σύνολό τους, η οποία  οφείλεται σε διοικητικές παρεμβάσεις αλλά και στην μκρή υποχώρηση των 
πωλήσεων της περιόδου 1/1-30/06/2017. 
Η παρατηρούμενη αύξηση των Εξόδων Εκμετάλλευσης, οφείλεται στην δημιουργία πρόβλεψης για 
επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας του Ομίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ύψους 946.411,95 
ευρώ. 
Τέλος τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν πτωτικά κατά ποσοστό 6,6% που οφείλεται στην 
συρίκνωση του εύρους των συνολικών εργασίων του Ομίλου σε μια αδρανούσα  αγορά. 
 
Εταιρεία 
 
Δεν υπάρχει σημαντική μεταβολή στα μεγέθη της μητρικής εταιρείας, όπως αποτυπώνονται την 
30.06.2017, σε σχέση με την συγκρίσιμη περίοδο του περασμένου έτους, πέραν της μείωσης των εξόδων 
διοικητικής λειτουργίας . 
 
24.  Ανάλυση των κερδών ανά μετοχή 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

     Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ   31.12.2016 30.06.2016 

Καθαρά κέρδη Ομίλου   -4.586.732,84 -2.209.735,63 
Μέτοχοι εταιρείας   -4.574.188,70 -2.224.385,75 
Δικαιώματα μειοψηφίας   -12.544,14 14.650,12 
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών   15.842.391 15.842.391 
        
Κέρδη ανά μετοχή   -0,2887 -0,1404 

 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής 
με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης.  
 

25.   Μερίσματα 
 
Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέμουν στους μετόχους μέρισμα 
τουλάχιστον ποσοστό 35% επί των κερδών μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και του τακτικού 
αποθεματικού. 
 
26.   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αποτελούν για τον Όμιλο οι συναλλαγές των ενοποιούμενων εταιρειών 
οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις / αγορές εμπορευμάτων, έσοδα ενοικίων / δαπάνη ενοικίων, έσοδα 
από παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες υπηρεσίες μεταξύ της μητρικής αλλά και των 
συνδεδεμένων εταιρειών. 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30.06.2017 

       

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 

Πωλήσεις 
εμπορ/των 

προς 
θυγατρικές 

Αγορές 
/εμπορ/των  
Θυγατρικών 

Έσοδα 
ενοικίων 

από 
Θυγατρικές  

Δαπάνη 
ενοικίων 

Θυγατρικών 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
Θυγατρικές 

Δαπάνη 
υπηρεσιών 
Θυγατρικών 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 597.389,15 0,00 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 2.574,30 118.199,14 84.040,00 0,00 2.032,08 470.977,16 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 0,00 949,96 0,00 1.800,00 0,00 25.193,86 

BIG FARM AE 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔ. 
ΑΒΕΤΕ 118.217,74 1.642,94 0,00 77.040,00 0,00 103.250,21 

Σύνολο 120.792,04 120.792,04 84.040,00 84.040,00 599.421,23 599.421,23 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30.06.16 

       

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 

Πωλήσεις 
εμπορευμάτων 

προς 
θυγατρικές 

Αγορές 
/εμπορευμάτων  

Θυγατρικών 

Έσοδα 
ενοικίων 

από 
Θυγατρικές  

Δαπάνη 
ενοικίων 

Θυγατρικών 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
Θυγατρικές 

Δαπάνη 
υπηρεσιών 
Θυγατρικών 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 3.000,00 426.606,25 0,00 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 24.605,90 11.999,60 82.440,00 0,00 2.047,32 336.885,73 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 0,00 1.029,84 0,00 1.800,00 0,00 16.321,36 

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΔ. ΑΒΕΤΕ 11.999,60 23.576,06 0,00 77.040,00 0,00 75.446,48 

Σύνολο 36.605,50 36.605,50 82.440,00 82.440,00 428.653,57 428.653,57 
 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24 
      

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία 
α) Έσοδα 49.274,98 606.571,02 
β) Έξοδα 16.303,44 3.000,00 
γ) Απαιτήσεις 5.490.542,93 478.646,74 

δ) Υποχρεώσεις  57.890,86 14.379.656,37 

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 327.912,21 327.912,21 

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 
 
Τα ποσά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες απαλείφονται, ως διεταιρικές συναλλαγές, κατά τη διαδικασία 
κατάρτισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, από τα αντίστοιχα κονδύλια στα οποία είχαν 
εγγραφεί. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

     
 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016 
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 186.016,08 180.000,00 186.016,08 54.000,00 
Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών 141.896,13 141.415,81 141.896,13 141.415,81 

ΣΥΝΟΛΟ  327.912,21 321.415,81 327.912,21 195.415,81 
 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30.06.2017 ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

     

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 

Λοιπές 
απαιτήσεις 

από 
Θυγατρικές 

Λοιπές 
υποχρεώσεις 

προς 
Θυγατρικές 

Υπόλοιπα 
από 

πελάτες 
Θυγατρικές 

Υπόλοιπα 
προς 

προμηθευτές 
Θυγατρικές 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 423.774,50 14.379.656,37 0,00 0,00 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 18.706.886,22 0,00 491.685,02 146.566,93 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 0,00 3.337.664,62 0,00 12.380,20 
Δ.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 0,00 640.997,59 0,00 0,00 
BIG FARM AE 0,00 0,00 0,00 1.346,80 
Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 2.131,96 0,00 310,80 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔ. ΑΒΕΤΕ 0,00 770.210,18 146.566,93 477.647,22 

ΣΥΝΟΛΟ  19.130.660,72 19.130.660,72 638.251,95 638.251,95 
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Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων προς συνδεδεμένες καθώς και τα υπόλοιπα 
πελατών/προμηθευτών θυγατρικών, επίσης απαλείφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς κατά την 
διαδικασία ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 27. Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 
Ο όμιλος και η εταιρεία έχουν συνάψει συμβάσεις σχετικά με τη λειτουργική μίσθωση. Τα έξοδα ενοικίων 
λειτουργικών μισθώσεων τα οποία καταχωρήθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων του ομίλου και της 
εταιρείας χρήσης 1/1 – 30/06/2017 ανήλθαν σε € 277.820,97  και € 6.442,17 αντίστοιχα.  
 
 
28.  Χορηγηθείσες εγγυήσεις-Εμπράγματα βάρη 

 
Από τον Όμιλο και την εταιρεία έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών και 
προμηθευτών: 
 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

     

 Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 
Εγγυητικές επιστολές υπέρ 
προμηθευτών 3.720.500,00 3.715.000,00 0,00 0,00 

Εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών για 
εταιρείες του Ομίλου 38.818.149,00 38.818.149,00 30.727.947,00 30.727.947,00 
Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
συμβάσεων πελατών 129.751,19 78.924,63 0,00 0,00 

Λοιπές δοσμένες εγγυήσεις 1.834,19 0,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  42.670.234,38 42.612.073,63 30.727.947,00 30.727.947,00 
 
 
Πέραν των ανωτέρω εγγυήσεων, επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υφίστανται 
προσημειώσεις υποθηκών, € 92.800.000  για τον όμιλο και € 1.000.000 για την εταιρεία. Υφίστανται 
επίσης ενεχυρίαση κυμαινόμενης ασφάλειας επί αποθεμάτων θυγατρικής € 4.695.074, καθώς επίσης 
ενέχυρο επί λογαριασμών κατάθεσης θυγατρικών εταιρειών συνολικού  ποσού € 1.102.021 καθώς επίσης 
και ενεχυρίαση κινητών πραγμάτων θυγατρικής € 1.900.000, για εξασφάλιση συνολικών δανειακών 
υποχρεώσεων ύψους 98.171.492 € . 
 
29. Εποχικότητα δραστηριοτήτων 
 
Η δραστηριότητα του Ομίλου δεν παρουσιάζει κάποια άξια λόγου εποχικότητα. Ως εκ τούτου οι πωλήσεις 
των ενδιάμεσων περιόδων δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν για εκτίμηση των ετήσιων πωλήσεων.  
 
30.Επεξηγήσεις για συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης χρήσης 

 
Δεν έγινε ανακατάταξη των στοιχείων προηγούμενης χρήσης της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και του πίνακα Ταμειακών Ροών για να καταστούν συγκρίσιμα με 
την κλειόμενη χρήση. 
 
31. Χρηματοοικονομικά μέσα 

 
Τα Χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, 
υπεραναλήψεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές, επενδύσεις σε μετοχές, λοιπές 
υποχρεώσεις.  
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Προσδιορισμός εύλογης αξίας 
 
Παρακάτω, παρουσιάζεται μία σύγκριση, ανά κατηγορία, των λογιστικών και εύλογων αξιών στοιχείων του 
ενεργητικού του Ομίλου και της Εταιρίας, τα οποία απεικονίζονται στη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης την 30η Ιουνίου : 
 
 

 
 
Η διοίκηση εκτίμησε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι 
προμηθευτές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία, κυρίως 
λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 
 
Ιεραρχία εύλογης αξίας 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρία χρησιμοποιούν την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση 
της εύλογης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης: 
 
Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία,  
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή 
έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές, 
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές 
από  ενεργές χρηματαγορές. 
 

 
 
 
 

(Ποσά σε χιλ. € ) Όμιλος Εταιρεία 

  Λογιστική αξία Εύλογη αξία Λογιστική αξία Εύλογη αξία 

  30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016 

Περιουσιακά 
στοιχεία                 

Γήπεδα οικόπεδα 26.829.925,69 26.829.925,69 51.283.931,76 51.283.931,76 778.428,76 778.428,76 736.833,76 736.833,76 

Επενδύσειςσελοιπές 
επιχειρήσεις 766.538,73 766.538,73 766.538,73 766.538,73 673.406,73 673.406,73 673.406,73 673.406,73 

Χ.Π.Σ αποτιμώμενα 
στην εύλογη αξία 
μέσω 
αποτελεσμάτων 

5.377,32 2.090,24 5.377,32 2.090,24 5.377,32 2.090,24 5.377,32 2.090,24 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα 

-51.644,24 -5.898,28 -51.644,24 -5.898,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

(Ποσάσεχιλ. € ) Όμιλος   Εταιρεία Ιεράρχιση εύλογης 
αξίας 

  Εύλογη αξία  Εύλογη αξία      

  30.06.2017 30.06.2017  30.06.2017 31.12.2015   
Περιουσιακά 
στοιχεία                 
Γήπεδα οικόπεδα 51.283.931,76 51.283.931,76  736.833,76 736.833,76 Επίπεδο 3 
Επενδύσεις σε 
λοιπές επιχειρήσεις 766.538,73 766.538,73  673.406,73 673.406,73 Επίπεδο 3 

Χ. Π.Σ στην εύλογη 
αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  

5.377,32 5.377,32  5.377,32 
11.834,18 

Επίπεδο 2 

Παράγωγα 
χρηματοοικονομικά 
μέσα 

-51.644,24 -51.644,24  0,00 
0,00 

Επίπεδο 1 
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32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την εταιρεία, που να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις 
 
 Η Διοίκηση της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ επανεξετάζει συνεχώς τις εκτιμήσεις της με 
βάση ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για προβλεπόμενα μελλοντικά γεγονότα σχετικά με την συνολική 
πορεία και κατεύθυνση του Ομίλου, και βεβαίως τις αναθεωρεί όπου απαιτείται. 
 

Ασπρόπυργος,  27 Σεπτεμβρίου  2017 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Διευθυντής Λογιστηρίου 
 
 
 
 

Παναγιώτης Μπήτρος 
ΑΔΤ ΑΒ 336187 

Ιωάννης Μπήτρος 
ΑΔΤ AB 049848 

Θεόδωρος Κόκκορης 
ΑΔΤ ΑΕ 524378 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


