ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 121878660000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13
Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ∆.Λ.Π 34 )

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου
2014
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014
Α. Ενδιάµεση κατάσταση οικονοµικής θέσης
Β. Ενδιάµεση κατάσταση συνολικών εσόδων
Γ. Ενδιάµεση κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
∆. Ενδιάµεση κατάσταση Ταµειακών Ροών
Σηµειώσεις επί των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων

9
10
10
10
15
15
16
16
18
19
20
22
22
23
23
23
24
25
25
25
26
27
29
29
30
31
32
33
33
33
35
35
35
35
35
37

1. Γενικές πληροφορίες
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
3. Βασικές λογιστικές αρχές
3.1. Νέα πρότυπα, διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
4. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
4.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
5. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της ∆ιοικήσεως
6. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα
7. Ανάλυση Ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων
7α. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
8. Ανάλυση Συµµετοχών σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες
9. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων
10. Ανάλυση αποθεµάτων
11. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
12. Προκαταβολές
13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
14. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης
15. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων
16. Λοιπές υποχρεώσεις
17. Ανάλυση δανείων
18. Συµβάσεις Leasing
19. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων
20. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους
20.1 Μέσος όρος απασχολούµενου προσωπικού
21. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων
22. Φόρος εισοδήµατος
23. Σηµαντικές µεταβολές κονδυλίων
24. Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή
25. Μερίσµατα
26. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
27. ∆εσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις
28. Χορηγηθείσες εγγυήσεις-Εµπράγµατα βάρη
29. Εποχικότητα δραστηριοτήτων
30. Επεξηγήσεις για συγκριτικά στοιχεία προηγούµενης χρήσης
31. Χρηµατοοικονοµικά µέσα
32. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
η

3
4-5
6-7
8

η

Η Ενδιάµεση Συνοπτική Οικονοµική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2014 σύµφωνα µε το
άρθρο 5 του Ν. 3556/2009, από σελίδα 1 έως και την σελίδα 37, εγκρίθηκε κατά την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού
η
Συµβουλίου την 27 Νοεµβρίου 2014.

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014

2

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
A. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2014
31/12/2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2014
31/12/2013

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις

7

94.604.011,27

96.457.943,15

1.324.917,59

1.336.779,11

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

7α

2.039.559,11

2.129.401,80

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

26.716,20

25.431,20

0,00

0,00

0,00

0,00

322.573,97

424.753,01

97.436.825,31

99.379.314,88

49.117.171,38

49.231.211,94

Λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

19

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

10

15.902.479,31

19.683.496,60

0,00

0,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

9

55.611.874,16

54.657.494,92

246.284,54

367.732,89

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

11

99.948,48

235.990,36

99.948,48

235.990,36

Προκαταβολές

12

957.348,61

572.724,05

0,00

0,00

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

13

6.965.586,70

7.827.619,63

19.612,78

19.219,93

79.537.237,26

82.977.325,56

365.845,80

622.943,18

176.974.062,57

182.356.640,44

49.483.017,18

49.854.155,12

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Ι∆ΙΑ 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

106.586,50

-40.757,42

0,00

0,00

38.200.805,16

38.173.472,16

295.999,25

295.999,25

6.856.009,48

6.848.509,48

3.569.875,55

3.569.875,55

-56.132.671,47

-48.353.085,90

-4.321.108,97

-4.041.919,44

24.568.101,15

32.165.509,80

35.082.137,31

35.361.326,84

1.524.216,31

1.935.899,90

0,00

0,00

Αποθεµατικά αναπροσαρµογής ακινήτων
Λοιπά Αποθεµατικά

14

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον

Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµα δάνεια

17

77.192.821,05

91.360.951,65

589.111,05

752.081,64

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής
µίσθωσης
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους

19

5.001.259,27

3.712.196,97

0,00

0,00

18
20

2.729.550,73
393.961,94

2.896.881,90
393.961,94

0,00
43.351,74

0,00
43.351,74

Λοιπές υποχρεώσεις

16

1.207.500,00
86.525.092,99

1.260.000,00
99.623.992,46

0,00
632.462,79

0,00
795.433,38

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

15

11.649.497,05

7.934.435,16

13.337.633,62

13.286.384,15

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

17

25.163.865,32

27.245.696,76

183.433,75

183.432,91

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/σµων δανείων
Υποχρεώσεις από φόρους

17

26.638.564,68
904.725,07

12.794.569,30
656.537,06

214.754,68
32.595,03

199.689,30
27.888,54

64.356.652,12

48.631.238,28

13.768.417,08

13.697.394,90

176.974.062,57

182.356.640,44

49.483.017,18

49.854.155,12

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014

3

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-30/09/2014

1/1-30/09/2013

1/7-30/09/2014

1/7-30/09/2013

Έσοδα

6

52.597.279,26

57.619.640,63

17.463.487,90

18.405.011,75

Κόστος πωλήσεων

6

-48.266.474,99

-50.631.613,15

-15.440.496,33

-15.942.243,16

4.330.804,27

6.988.027,48

2.022.991,57

2.462.768,59

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

21

1.602.683,82

1.003.449,03

451.034,22

331.292,30

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

21

-2.502.878,99

-2.761.613,03

-798.957,35

-907.380,35

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

21

-3.890.661,83

-4.020.602,99

-1.166.293,79

-1.299.932,68

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

21

-754.958,25

-2.052.437,52

-334.284,27

-634.375,68

-1.215.010,98

-843.177,03

174.490,38

-47.627,82

Κέρδος εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

21

55.602,86

110.915,18

19.406,37

33.297,66

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

21

-5.656.819,37

-5.734.544,67

-1.883.895,87

-1.931.438,61

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

21

-136.041,88

-2.538.267,10

-40.966,12

-38.318,95

Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα

-5.737.258,39

-8.161.896,59

-1.905.455,62

-1.936.459,90

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

-6.952.269,37

-9.005.073,62

-1.730.965,24

-1.984.087,72

-76.637,01

-324.460,29

-76.637,01

-228.376,10

-1.127.529,78

1.748.064,15

-720.511,85

583.285,05

-8.156.436,16

-7.581.469,76

-2.528.114,10

-1.629.178,77

-7.741.323,48

-7.613.485,68

-2.402.624,24

-1.677.534,75

-415.112,68

32.015,92

-125.489,86

48.355,98

Κέρδη από αναπροσαρµογή παγίων

0,00

24.454.006,07

0,00

24.454.006,07

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) σε προγράµ.
Καθορ. Παροχών

0,00

0,00

0,00

0,00

Φόρος εισοδήµατος

0,00

-6.358.041,58

0,00

-6.358.041,58

Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών

199.113,41

0,00

136.010,89

0,00

Φόρος εισοδήµατος
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά
από φόρους (Α)+(Β)

-51.769,49

0,00

-35.362,83

0,00

147.343,92

18.095.964,49

100.648,06

18.095.964,49

-8.009.092,24

10.514.494,73

-2.427.466,04

16.466.785,72

-7.593.979,56

10.132.585,81

-2.301.976,18

16.068.536,74

-415.112,68

381.908,92

-125.489,86

398.248,98

-0,4886

-0,4806

-0,1517

-0,1059

Κέρδος προ φόρων
Μείον : Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )
Κατανέµονται σε :
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα :
Που δεν ανακατατάσσονται
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

Που ανακατατάσσονται µεταγενέστερα
στα αποτελέσµατα

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –
βασικά (σε €)
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B. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε €
Σηµ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/09/2014

1/1-30/09/2013

1/7-30/09/2014

566.891,30

605.323,00

158.646,20

182.145,31

-270.454,80

-215.742,67

-91.309,64

-70.490,09

296.436,50

389.580,33

67.336,56

111.655,22

Έσοδα
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος

1/7-30/09/2013

Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης

21

31.840,93

16.662,56

23.643,97

4.626,53

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

21

-289.032,40

-358.540,96

-78.928,07

-103.350,44

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

21

0,00

0,00

0,00

0,00

Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης

21

-7.037,83

-6.184,21

-4.574,18

-609,80

32.207,20

41.517,72

7.478,28

12.321,51

Κέρδος εκµετάλλευσης
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα

21

15,78

3,60

0,00

0,00

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα

21

-73.191,59

-80.250,27

-24.037,76

-25.839,33

Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα

21

-136.041,88

-2.538.267,10

-40.966,12

-38.318,95

Καθαρό χρηµατοικονοµικό αποτέλεσµα

-209.217,69

-2.618.513,77

-65.003,88

-64.158,28

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις

0,00

0,00

0,00

0,00

-177.010,49

-2.576.996,05

-57.525,60

-51.836,77

0,00

0,00

0,00

0,00

-102.179,04

127.511,32

-43.757,63

-1.844,18

-279.189,53

-2.449.484,73

-101.283,23

-53.680,95

-279.189,53

-2.449.484,73

-101.283,23

-53.680,95

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη από αναπροσαρµογή παγίων

0,00

-41.595,00

0,00

-41.595,00

Φόρος εισοδήµατος
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά
από φόρους (Α)+(Β)

0,00

10.814,70

0,00

10.814,70

0,00

-30.780,30

0,00

-30.780,30

-279.189,53

-2.480.265,03

-101.283,23

-84.461,25

-279.189,53

-2.862.173,95

-101.283,23

-482.710,23

0,00

381.908,92

0,00

398.248,98

-0,0176

-0,1546

-0,0064

-0,0034

Κέρδος προ φόρων
Μείον : Φόρος εισοδήµατος
Αναβαλλόµενοι φόροι
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )
Κατανέµονται σε :
-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα :
Που δεν ανακατατάσσονται
µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα

-Ιδιοκτήτες µητρικής
-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –
βασικά (σε €)
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23.922.010,41

11.615.361,07
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Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2014

Μερίσµατα πληρωθέντα
106.586,50

147.343,92

38.200.805,16

27.333,00

6.856.009,48

7.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

6.848.509,48

7.149.535,35

0,00

-38.262,09

-15.000,00

-23.262,09

-48.353.085,90

-52.454.556,38

-56.132.671,47

0,00

-7.741.323,48
0,00

27.333,00

0,00

27.333,00

38.173.472,16

44.205.026,04

126.526,00

-7.779.585,57

0,00

147.343,92

147.343,92

-40.757,42

0,00

17.746.071,49

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου

0,00

11.615.361,07

11.615.361,07

0,00

-126.526,00

0,00

-126.526,00

-44.714.544,70

Αποτελ/τα εις
νέο

Αποτέλεσµα περιόδου

Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού
Αναπροσαρµογή αξίας χρηµατ/κών
περιουσιακών στοιχείων
Καθαρά κέρδη και ζηµίες που
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση

Μεταφορά αποσβεσθέντος
αποθεµατικού ακινήτων

0,00

23.922.010,41

Υπόλοιπα την 01.01.2014

Μεταβολές περιόδου 1/1-30/09/2014

23.922.010,41

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2013

0,00

126.526,00

0,00

17.746.071,49
17.746.071,49

126.526,00

7.023.009,35

Λοιπά
αποθεµ/κά

0,00

26.458.954,55

Αποθ/κά
αναπρ/γής
ακινήτων

-7.740.011,68

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

0,00

0,00

Αποθ/κό
αντιστάθµισης

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου

0,00

11.615.361,07

Υπέρ το
άρτιο

-7.613.485,68

0,00

23.922.010,41

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποτέλεσµα περιόδου

Μεταβολές περιόδου 1/1-30/09/2013
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Αναπροσαρµογή αξίας γηπέδων –
οικοπέδων
Καθαρά κέρδη και ζηµίες που
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση

Υπόλοιπα την 01.01.2013

ΟΜΙΛΟΣ

Γ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

24.568.101,15

0,00

-7.597.408,65

-7.741.323,48

143.914,83

147.343,92

-7.500,00

4.070,91

32.165.509,80

34.437.376,49

0,00

10.132.585,81

-7.613.485,68

17.746.071,49

17.746.071,49

0,00

24.304.790,68

ΣΥΝΟΛΟ
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1.524.216,31

0,00

-411.683,59

-415.112,68

3.429,09

7.500,00

-4.070,91

1.935.899,90

2.119.655,25

0,00

381.908,92

32.015,92

349.893,00

349.893,00

0,00

1.737.746,33

Μη
ελέγχουσες
συµµετοχές

26.092.317,46

0,00

-8.009.092,24

-8.156.436,16

147.343,92

147.343,92

0,00

0,00

34.101.409,70

36.557.031,74

0,00

10.514.494,73

-7.581.469,76

18.095.964,49

18.095.964,49

0,00

26.042.537,01

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

23.922.010,41

11.615.361,07
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Μερίσµατα πληρωθέντα
Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2014

0,00

0,00

0,00

295.999,25

0,00

3.569.875,55

0,00

0,00
-4.321.108,97

-279.189,53

0,00

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου

0,00

0,00

-4.041.919,44

-3.356.270,49

-279.189,53

0,00

0,00

3.569.875,55

3.870.901,42

Αποτέλεσµα περιόδου

0,00

295.999,25

305.972,42

Καθαρά κέρδη και ζηµίες που
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

11.615.361,07

11.615.361,07

Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες ) σε
προγράµµατα καθορισµένων παροχών

0,00

23.922.010,41

Υπόλοιπα την 01.01.2014

Μεταβολές περιόδου 1/1-30/09/2014

23.922.010,41

Υπόλοιπο 30 Σεπτεµβρίου 2013

Αγορά ιδίων µετοχών

0,00

0,00

0,00

0,00

Ακύρωση ιδίων µετοχών

-30.780,30

0,00

0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα

0,00

-2.449.484,73

0,00

0,00

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου

0,00

-906.785,76

Αποτελ/τα εις
νέο

-2.449.484,73

0,00

0,00

3.870.901,42

Λοιπά
αποθεµ/κά

Αποτέλεσµα περιόδου

0,00

336.752,72

Αποθ/κά
αναπρ/γής
ακινήτων

-30.780,30

0,00

0,00

Αποθ/κό
αντιστάθµισης

-30.780,30

11.615.361,07

Υπέρ το
άρτιο

Καθαρά κέρδη και ζηµίες που
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση

23.922.010,41

Μετοχικό
κεφάλαιο

Μεταβολές περιόδου 1/1-30/09/2013
Αναπροσαρµογή αξίας γηπέδων –
οικοπέδων

Υπόλοιπα την 01.01.2013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

0,00
35.082.137,31

-279.189,53

-279.189,53

0,00

0,00

35.361.326,84

36.357.974,83

0,00

0,00

0,00

-2.480.265,03

-2.449.484,73

-30.780,30

-30.780,30

38.838.239,86

ΣΥΝΟΛΟ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μη
ελέγχουσες
συµµετοχές
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0,00
35.082.137,31

-279.189,53

-279.189,53

0,00

0,00

35.361.326,84

36.357.974,83

0,00

0,00

0,00

-2.480.265,03

-2.449.484,73

-30.780,30

-30.780,30

38.838.239,86

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

∆. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα ) Ποσά εκφρασµένα σε €
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες
δραστηριότητες )
Πλέον / µείον προσαρµογές για :

1/1-30/09/2014

1/130/09/2013

-6.952.269,37

-9.005.073,62

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/11/130/09/2014
30/09/2013

-177.010,49

-2.576.996,05

Αποσβέσεις

1.968.386,14

1.928.324,26

24.213,52

24.965,61

Προβλέψεις

136.041,88

3.480.268,69

136.041,88

2.536.900,85

6.543,59

-19.481,92

0,24

0,00

5.656.819,37

5.734.524,67

73.191,59

80.250,27

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

3.781.017,29

703.695,64

0,00

0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-1.340.288,80

5.869.952,49

121.448,35

2.103,89

4.314.853,76

-1.664.069,30

55.955,96

207.366,14

Ζηµία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογ/σµών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από λειτουργικές
δραστηριότητες ( α )

0,00
-5.656.819,37

-5.734.524,67

-73.191,59

-80.250,27

-119.364,43

0,00

0,00

0,00

1.794.920,06

1.293.616,24

160.649,46

194.340,44

0,00

-280.706,70

0,00

-280.706,70

-69.655,16

-1.007.591,37

-12.352,24

-1.691,00

38.500,00

26.809,42

0,00

0,00

-31.155,16

-1.261.488,65

-12.352,24

-282.397,70

0,00

1.830.776,97

0,00

102.853,80

-2.405.966,66

-104.184,82

-147.904,37

0,00

-167.331,17

-95.384,55

0,00

0,00

-52.500,00

-122.500,00

0,00

0,00

-2.625.797,83

1.508.707,60

-147.904,37

102.853,80

-862.032,93

1.540.835,19

392,85

14.796,54

7.827.619,63

6.126.917,38

19.219,93

10.523,73

6.965.586,70

7.667.752,57

19.612,78

25.320,27

Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων
παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από επενδυτικές
δραστηριότητες ( β )

0,00

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια )
Μείωση µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ )

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης
περιόδου

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/06/2014
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ης
(Εταιρείας και Ενοποιηµένων της 30 Σεπτεµβρίου 2014)
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:

Έδρα

Ποσοστό
%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
Α.Ε.Β.Ε.

Ασπρόπυργος
Αττικής

100,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε.
∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ασπρόπυργος
Αττικής
Μάνδρα
Αττικής

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

Ασπρόπυργος
Αττικής

BITROS BULGARIA LTD

Βουλγαρία
Ασπρόπυργος
Αττικής

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

•
•

•
•
•
•

100,00%
50,00%
94,31%
100,00%
50,00%

Μέθοδος

Σχέση
ενοπ/σης

Ανέλεγκτες
φορ/κά
χρήσεις

Ολική
ενσωµάτωση

Άµεση

5

Άµεση

4

Άµεση

4

Άµεση

6

Άµεση

7

Άµεση

2

Ολική
ενσωµάτωση
Ολική
ενσωµάτωση
Ολική
ενσωµάτωση
Ολική
ενσωµάτωση
Ολική
ενσωµάτωση

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., απορρόφησε τον µεταλλουργικό κλάδο της ΜΠΗΤΡΟΣ
Α.Ε.Β.Ε (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.).
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. απορρόφησε τις εταιρείες ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε,
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ µε
ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30.06.2012
Η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε που εντάχθηκαν στον όµιλο το έτος 2000 .
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απορρόφησε την εταιρεία ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ Φ/Β
ΠΑΡΚΟ ΑΕ µε ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30.06.2013
Η εταιρεία BITROS BULGARIA L.T.D η οποία ιδρύθηκε το 2006 µε σκοπό την δραστηριοποίηση της
στη αγορά της Βουλγαρίας.
Η εταιρεία Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ, εξαγοράστηκε το 2011, δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

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 Σεπτεµβρίου 2014 που
ης
δηµοσιεύονται, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 27 Νοεµβρίου 2014.

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων
Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 30ης Σεπτεµβρίου
2014 έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονιµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 34
«Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά».
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να αναγνωστούν σε συνδιασµό µε τις ετήσιες οικονοµικές
ης
καταστάσεις της 31 ∆εκεµβρίου 2013, που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα του Οµίλου µε ηλεκτρονική
διεύθυνση www.bitros.gr
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30 Σεπτεµβρίου 2014 παρουσιάζουν την χρηµατοοικονοµική θέση του
Οµίλου µε βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. Όσο αφορά τις δραστηριότητες του Οµίλου,
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
∆εν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν
για την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων της 31ης ∆εκεµβρίου του 2013.
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και
κρίσεων από τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση 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 2014 ή µεταγενέστερα. Η επίδραση
από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2014
Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις», ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και ∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε
άλλες οντότητες» και τροποποίησε τα ∆ΛΠ 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα ανωτέρω πρότυπα και τροποποιήσεις
έχουν υποχρεωτική εφαρµογή από την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων
καθώς και η επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου παρατίθενται κατωτέρω:
∆ΛΠ 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις»
.Τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το
τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για
επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές
οικονοµικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 ή ∆ΠΧΑ 9
«Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές
καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
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∆ΛΠ 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισµό
αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρµογή
της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως
αυτές ορίζονται στο ∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο». Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το ∆ΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις
απαιτήσεις ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές
Καταστάσεις» και στη ∆ιερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ∆ΠΧΑ 10
στηρίζεται στις υφιστάµενες αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό
παράγοντα για το αν µια οικονοµική οντότητα θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον
προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιµηθεί. Η τροποποίηση του προτύπου δεν είχε
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το ∆ΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕ∆ 13 «Από κοινού
ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες — Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ∆ΠΧΑ 11
παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας
στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών
περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της
αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν
υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που συµµετέχουν
σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν που
εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε
από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους
συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. Η τροποποίηση του
προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας,
συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των
οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονοµικές επιπτώσεις που
σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες
και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες (structured entities). Ο Όµιλος θα προβεί στις απαραίτητες
γνωστοποιήσεις στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη
ελάφρυνση όσον αφορά τη µετάβαση στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12, περιορίζοντας την
υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο.
Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι
τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την
πρώτη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 12.
Τροποποίησες στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες
Επενδύσεων
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν εξαίρεση
από τις απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες
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Επενδύσεων να παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που
επιµετράται στην εύλογη αξία µε τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Η τροποποίηση του
προτύπου δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»
Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό
ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο
∆ΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις . Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
ανακτήσιµου ποσού για µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»

-Γνωστοποιήσεις

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των
αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος
διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η
Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του
Οµίλου.
∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση -Ανανέωση
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο
κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Οµίλου.
Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή 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 και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.
Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Η ∆ιερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής
εισφοράς είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή
της εισφοράς. Η διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την
17η Ιουνίου 2014 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρείας και του Οµίλου.
∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους-Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν
το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
Το ∆ΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 39. Τα µέρη του ∆ΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο
2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του ∆ΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση
και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών
υποχρεώσεων. Το Νοέµβριο του 2013, το Σ∆ΛΠ πρόσθεσε στο ∆ΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη
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λογιστική αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν
την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος βρίσκονται στη διαδικασία
εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις.
Η ηµεροµηνία υποχρεωτικής εφαρµογής του προτύπου θα οριστεί από το Σ∆ΛΠ µέσα στο 2014, µε την
ολοκλήρωση του. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται για το µέρος του προτύπου που έχει εκδοθεί. Η
Εταιρεία και ο Όµιλος δεν µπορεί να εφαρµόσει (µπορούν να εφαρµόσουν) το ∆ΠΧΑ 9 νωρίτερα διότι αυτό
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Την 16.12.2011, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του ∆ΠΧΑ
7 µε την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο ∆ΠΧΑ 9. Η
τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όµιλος εξετάζει τις
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές του καταστάσεις.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων
του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το Σ∆ΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων, εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2013 δύο
κύκλους περιορισµένων τροποποιήσεων σε υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν
εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
∆.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισµοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και
προστίθενται ορισµοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» (που προηγουµένως
ήταν µέρος του ορισµού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης»
∆.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόµενο αντάλλαγµα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή
υποχρέωση θα επιµετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού.
∆.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τοµείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης στην εφαρµογή των
κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τοµείς. ∆ιευκρινίζει επίσης ότι η οντότητα παρέχει µόνο
συµφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τοµέων µε τα περιουσιακά
στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τοµέα παρουσιάζονται τακτικά.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ∆ΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 9 και του ∆ΛΠ 39
δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιµετρηθούν οι βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις
οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιµολογηµένα ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσµα της
προεξόφλησης δεν είναι σηµαντικό.
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώµατων παγίων αναπροσαρµόζεται η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού στελέχους» στην
αναφέρουσα οντότητα ή στη µητρική της αναφέρουσας οικονοµικής οντότητας, είναι ένα συνδεδεµένο
µέρος της οικονοµικής οντότητας.
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∆.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρµόζεται, η
ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρµόζεται κατά τρόπο που να συνάδει µε την αναπροσαρµογή της
καθαρής λογιστικής αξίας.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
∆.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρµογή των διεθνών προτύπων χρηµατοοικονοµικής αναφοράς
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι µία οντότητα, στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ της εφαρµογής ενός υπάρχοντος και σε ισχύ ∆ΠΧΑ ή να
εφαρµόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόµη υποχρεωτικό, υπό την
προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρµογή. Μια οικονοµική
οντότητα απαιτείται να εφαρµόσει την ίδια έκδοση του ∆ΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από
τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.
∆.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ∆ΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής του, τη λογιστική αντιµετώπιση
της ίδρυσης µιας από κοινού συµφωνίας στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού
συµφωνίας.
∆.Π.Χ.Α. 13 Επιµέτρηση της εύλογης αξίας
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρµογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, που
ορίζεται στην παράγραφο 52 του ∆ΠΧΑ 13 περιλαµβάνει όλες τις συµβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση, ή το
∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισµό των χρηµατοοικονοµικών
περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα:
Παρουσίαση.
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν µια συγκεκριµένη συναλλαγή πληρεί τον ορισµό της
συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε
ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρµογή και
των δύο πρότυπων ξεχωριστά.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- «∆ιευκρινήσεις για τις επιτρεπτές µεθόδους απόσβεσης»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον
υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη
βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο
περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- «Γεωργία: ∆ιαρκή Φυτά»
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται
λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, µε την νωρίτερη εφαρµογή
να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
∆ΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό
µεριδίου σε µια από κοινού δραστηριότητα»

έλεγχο-Λογιστικός χειρισµός της απόκτησης

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την µέθοδο της «απόκτησης» όταν αποκτά
συµµετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η τροποποίηση
εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 14 «Ρυθµιζόµενοι Αναβαλλόµενοι Λογαριασµοί».
Σκοπός του ∆ΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για τα
υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών» που προκύπτουν όταν µια οικονοµική
οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιµή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθµιση από
το κράτος.
Το ∆ΠΧΑ 14 επιτρέπει σε µια οικονοµική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ να συνεχίσει
να λογιστικοποιεί, µε µικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθµιζόµενων αναβαλλόµενων λογαριασµών»
σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ όσο και στις
µεταγενέστερες οικονοµικές 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.
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» το οποίο είναι
υποχρεωτικής εφαρµογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017
και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου.
Το ∆ΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ∆ΛΠ 18, ∆ΛΠ 11 και τις διερµηνείες Ε∆∆ΠΧΑ 13, Ε∆∆ΠΧΑ 15, Ε∆∆ΠΧΑ 18
και ΜΕ∆ 31.
Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε µια οικονοµική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και απαιτεί
από τις οικονοµικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων πιο
κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο µοντέλο πέντε βηµάτων, που
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις συµβάσεις µε τους πελάτες για την αναγνώριση του εσόδου. Το ∆ΠΧΑ
15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4. ∆ιαχείριση 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.
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)
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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 ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Αναφοράς, απαιτεί από τη ∆ιοίκηση 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 ∆ιοίκηση του Οµίλου αφορούν:
! Τον προσδιορισµό της ωφέλιµης διάρκειας ζωής και της υπολειµµατικής αξίας των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων.
! Την ένταξη των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων σε κατηγορίες.
! Την αξιολόγηση της ρευστοποίησης των απαιτήσεων και τον προσδιορισµό της πρόβλεψης
επισφάλειας.
! 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.

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.
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 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

30.09.14

Κατ/κος
τοµέας

Ενεργ/κός
τοµέας

Κατ
/κος
τοµ
έας

53.870.392,23

3.749.248,40

0,00

57.619.640,63

-48.266.474,99

-51.401.917,39

770.304,24

0,00

-50.631.613,15

4.330.804,27

2.468.474,84

4.519.552,64

0,00

6.988.027,48

Ποσά σε
Ευρώ

Μεταλλ/κός
τοµέας

Έσοδα
Κόστος
πωλήσεων

50.333.984,72

713.294,54

1.550.000,00

52.597.279,26

-46.157.189,63

-1.034.603,77

-1.074.681,59

4.176.795,09

-321.309,23

475.318,41

Μικτό
κέρδος

Ενεργ/κός
τοµέας

30.09.13

Σύνολο
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Ποσά σε
Ευρώ

30.09.14
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Μεταλλ/κός
τοµέας

Πελάτες (
µείον προβλ. )

Σύνολο

Μεταλλ/κός
τοµέας

31.12.13
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Σύνολο

28.359.585,39

1.676.325,36

243.438,85

30.279.349,60

28.893.830,02

3.074.805,19

286.484,22

32.255.119,43

Γραµµάτια
εισπρακτέα

16.500,00

0,00

0,00

16.500,00

22.750,00

0,00

0,00

22.750,00

Γραµµάτια σε
καθυστέρηση

32.000,00

0,00

0,00

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

32.000,00

9.080.236,99

0,00

0,00

9.080.236,99

9.103.245,69

0,00

0,00

9.103.245,69

11.248,15

0,00

0,00

11.248,15

11.248,15

0,00

0,00

11.248,15

15.038.764,46

262.604,01

164.743,65

15.466.112,12

12.210.480,62

200.139,89

114.525,85

12.525.146,36

7.525,17

0,00

534.247,88

541.773,05

18.229,19

0,00

534.247,88

552.477,07

Επιταγές
εισπρακτέες
Επισφαλείς επίδικοι
πελάτες /
χρεώστες
Χρεώστες
διάφοροι
Ματαβατικοί
λογ/σµοί
ενεργητικού
Λογ/σµοί
προκ/λών &
πιστώσεων
Σύνολο

142.611,31

0,00

42.042,94

184.654,25

104.711,73

0,00

50.796,49

155.508,22

52.688.471,47

1.938.929,37

984.473,32

55.611.874,16

50.396.495,40

3.274.945,08

986.054,44

54.657.494,92

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

30.09.14
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Ποσά σε
Ευρώ

Μεταλλ/κός
τοµέας

Εµπορεύµατα
Προϊόντα
έτοιµα και
ηµιτελή

5.755.114,25

0,00

1.164.492,69
0,00

Παραγωγή σε
εξέλιξη
Πρώτες &
βοηθητικές
ύλες αναλώσιµα
Σύνολο

31.12.13
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Σύνολο

Μεταλλ/κός
τοµέας

154.493,00

5.909.607,25

8.643.594,37

0,00

154.493,00

8.798.087,37

0,00

3.062.825,36

4.227.318,05

1.281.228,70

0,00

3.670.500,41

4.951.729,11

0,00

5.443.718,79

5.443.718,79

0,00

0,00

5.872.022,84

5.872.022,84

Σύνολο

71.217,62

0,00

250.617,60

321.835,22

61.657,28

0,00

0,00

61.657,28

6.990.824,56

0,00

8.911.654,75

15.902.479,31

9.986.480,35

0,00

9.697.016,25

19.683.496,60

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

Ποσά σε Ευρώ
Πιστωτικά
υπόλοιπα
πελατών
Προµηθευτές &
γραµµάτια
πληρωτέα
Επιταγές
πληρωτέες
Υποχρεώσεις σε
ασφαλιστικά
ταµεία
Μεταβατικοί
λογ/σµοί
παθητικού
Πιστωτές &
λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Μεταλλ/κός
τοµέας

30.09.14
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Σύνολο

Μεταλλ/κός
τοµέας

31.12.13
Ενεργ/κός
Κατ/κος
τοµέας
τοµέας

Σύνολο

1.009.187,10

0,00

100.420,00

1.109.607,10

1.221.283,73

0,00

100.376,48

1.321.660,21

6.596.101,68

14.298,85

108.985,78

6.719.386,31

4.756.911,93

75.993,78

113.721,94

4.946.627,65

1.593.596,84

0,00

0,00

1.593.596,84

0,00

0,00

0,00

0,00

110.177,72

0,00

739,08

110.916,80

247.846,06

0,00

3.267,79

251.113,85

0,01

0,00

14.268,39

14.268,40

246.729,04

0,00

53.199,03

299.928,07

1.246.418,97

647.612,00

207.690,63

2.101.721,60

236.834,07

647.612,00

230.659,31

1.115.105,38

10.555.482,32

661.910,85

432.103,88

11.649.497,05

6.709.604,83

723.605,78

501.224,55

7.934.435,16

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014
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7. Ανάλυση ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

!"!#$%!&"

!!

!!

!!

!!

Κτίρια & κτιρ.
Εγκατ.

Μηχ/τα &
µηχ/κός
εξοπλ.

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
λοιπ. Εξοπλ.

Ακιν. Υπο
εκτέλεση

Σύνολο

26.273.184,96

33.955.365,54

38.437.979,91

1.353.616,01

3.159.687,42

609.099,35

103.788.933,19

0,00

60.103,60

158.155,58

55.000,00

20.221,75

799.796,60

1.093.277,53

24.454.006,07

0,00

36.236,15

0,00

0,00

0,00

24.490.242,22

Μεταφορά
Πωλήσεις/Αποµει
ώσεις

531.740,73

0,00

796.124,15

0,00

0,00

-796.124,15

531.740,73

0,00

0,00

-15.556,62

-320.666,03

-7.850,54

-9,24

-344.082,43

Σύνολα 31.12.2013
Αποσβέσεις
31.12.2012
Πωλήσεις/
Αποµειώσεις
Αποσβέσεις
31.12.2013
Σωρευµένες
αποσβέσεις
Αναποσβ. Αξία
31.12.13

51.258.931,76

34.015.469,14

39.412.939,17

1.087.949,98

3.172.058,63

612.762,56

129.560.111,24

0,00

13.239.460,68

13.188.227,10

1.160.272,44

2.936.879,81

0,00

30.524.840,03

0,00

0,00

-15.556,60

-313.493,00

-7.705,46

0,00

-336.755,06

0,00

946.317,69

1.781.576,87

83.467,84

102.720,72

0,00

2.914.083,12

0,00

14.185.778,37

14.954.247,37

930.247,28

3.031.895,07

0,00

33.102.168,09

51.258.931,76

19.829.690,77

24.458.691,80

157.702,70

140.163,56

612.762,56

96.457.943,15

01.01 - 30.09.2014
Κόστος ή εκτίµηση
έναρξης

51.258.931,76

34.015.469,14

39.412.939,17

1.087.949,98

3.172.058,63

612.762,56

129.560.111,24

25.000,00

10.029,55

-4.930,60

20.000,00

7.374,80

12.181,41

69.655,16

0,00

0,00

6.450,00

0,00

0,00

-6.450,00

0,00

0,00

0,00

-0,19

-87.994,00

-117.213,13

0,00

-205.207,32

51.283.931,76

34.025.498,69

39.414.458,38

1.019.955,98

3.062.220,30

618.493,97

129.424.559,08

0,00

14.185.778,37

14.954.247,37

930.247,28

3.031.895,07

0,00

33.102.168,09

0,00

0,00

-0,17

-42.950,67

-117.212,89

0,00

-160.163,73

0,00

636.085,52

1.157.050,07

22.587,65

62.820,21

0,00

1.878.543,45

0,00

14.821.863,89

16.111.297,27

909.884,26

2.977.502,39

0,00

34.820.547,81

51.283.931,76

19.203.634,80

23.303.161,11

110.071,72

84.717,91

618.493,97

94.604.011,27

Γήπεδα Οικόπεδα
01.01 - 31.12.2013
Κόστος ή εκτίµηση
έναρξης
Προσθήκες
Αναπροσαρµογή
αξίας

Προσθήκες
Μεταφορά
Πωλήσεις/Αποµειώ
σεις
Σύνολα
30.09.2014
Αποσβέσεις
31.12.2013
Πωλήσεις/
Αποµειώσεις
Αποσβέσεις
30.09.2014
Σωρευµένες
αποσβέσεις
Αναποσβ. Αξία
30.09.14

!!

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014

!!

!!

18

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γήπεδα Οικόπεδα

Κτίρια & κτιρ.
Εγκατ.

Έπιπλα & λοιπ.
Εξοπλ.

Ακιν. Υπο
εκτέλεση

Σύνολο

01.01 - 31.12.2013
Κόστος ή εκτίµηση έναρξης

778.428,76

874.394,94

259.206,84

0,00

1.912.030,54

0,00

0,00

2.232,20

0,00

2.232,20

Αναπροσαρµογή αξίας

-41.595,00

0,00

0,00

0,00

-41.595,00

Σύνολα 31.12.2013

736.833,76

874.394,94

261.439,04

0,00

1.872.667,74

Αποσβέσεις 31.12.2012

0,00

259.562,07

243.597,47

0,00

503.159,54

Αποσβέσεις 31.12.2013
Σωρευµένες αποσβέσεις
31.12.2013

0,00

22.051,96

10.677,13

0,00

32.729,09

0,00

281.614,03

254.274,60

0,00

535.888,63

736.833,76

592.780,91

7.164,44

0,00

1.336.779,11

736.833,76

874.394,94

261.439,04

0,00

1.872.667,74

Προσθήκες

0,00

0,00

900,00

11.452,24

12.352,24

Μεταφορά

0,00

11.452,24

0,00

-11.452,24

0,00

Πωλήσεις/Αποµειώσεις

0,00

0,00

-117.213,13

0,00

-117.213,13

736.833,76

885.847,18

145.125,91

0,00

1.767.806,85

Αποσβέσεις 31.12.2013

0,00

281.614,03

254.274,60

0,00

535.888,63

Αποσβέσεις 30.09.2014

0,00

16.542,69

7.670,83

0,00

24.213,52

Πωλήσεις/Αποµειώσεις

0,00

0,00

-117.212,89

0,00

-117.212,89

Σωρευµένες αποσβέσεις
30.09.2014

0,00

298.156,72

144.732,54

0,00

442.889,26

736.833,76

587.690,46

393,37

0,00

1.324.917,59

Προσθήκες

Αναποσβ. αξία 31.12.13

01.01 - 30.09.2014
Κόστος ή εκτίµηση έναρξης

Σύνολα 30.09.2014

Αναποσβ. αξία 30.09.14

7α .

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

α) Η εταιρεία του Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 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
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ απορρόφησε την την εταιρεία ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ µε
η
ηµεροµηνία µετασχηµατισµού την 30 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.
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014
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Ανάλυση άϋλων περιουσιακών στοιχείων
ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΕ

Τ.Χ.
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Αξία άδειας χρήσεως Φ/Β σταθµού

1.776.432,00

624.250,00

Αποσβέσεις µέχρι την 31.12.2013
Αποσβέσεις 1.1–30.09.2014

177.643,20
66.433,69

93.637,00
23.409,00

244.076,89
1.532.355,11

117.046,00
507.204,00

Από την εξαγορά των αδειών χρήσεως των εταιρειών

Σωρευµένες αποσβέσεις την 30.09.2014
Αναπόσβεστη αξία κατά την 30.09.2014

8. Ανάλυση Συµµετοχών σε Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες
Οι συµµετοχές αναλύονται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 30.09.2014

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%

BITROS BULGARIA LTD
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΑΒΕΤΕ

0,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

94,31%

6.892.928,41

67,91%

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

0,00

50,00%

0,00

0,00%

∆.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 30.09.2014
Αξία Κτήσης
Συµµετοχής
Οµίλου κατόπιν
απαλοιφών
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014

%
Συµ/χής

Αξία Κτήσης
Συµµετοχής
Εταιρείας

%
Συµ/χής

673.406,73

19,52%

673.406,73

19,52%

93.132,00

18,40%

0,00

0,00%

766.538,73

673.406,73
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2013

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%

BITROS BULGARIA LTD
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ
ΑΒΕΤΕ

0,00

100,00%

0,00

0,00%

0,00

94,31%

6.892.928,41

67,91%

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

0,00

50,00%

0,00

0,00%

∆.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 31.12.2013

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αξία Κτήσης
Συµµετοχής
Οµίλου κατόπιν
απαλοιφών

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΒΙΠΑΝΟΤ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

%
Συµ/χής

Αξία Κτήσης
Συµµετοχής
Εταιρείας

%
Συµ/χής

673.406,73

19,52%

673.406,73

19,52%

93.132,00

18,40%

0,00

0,00%

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
ΑΒΕΤΕ, ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ., ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε, BITROS
BURGARIA L.T.D και Τ.Χ ΕΝΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
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 ∆.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.
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9. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Πελάτες ( µείον προβλέψεις )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

30.279.349,60

32.255.119,43

7.335,69

9.433,35

Γραµµάτια εισπρακτέα

16.500,00

22.750,00

0,00

0,00

Γραµµάτια σε καθυστέρηση

32.000,00

32.000,00

0,00

0,00

9.080.236,99

9.103.245,69

0,00

0,00

0,00

0,00

52.220,91

0,00

11.248,15

11.248,15

0,00

0,00

15.466.112,12

12.525.146,36

185.127,94

340.070,35

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού

541.773,05

552.477,07

0,00

18.229,19

Λογ/σµοί προκ/λών & πιστώσεων

184.654,25

155.508,22

1.600,00

0,00

55.611.874,16

54.657.494,92

246.284,54

367.732,89

Επιταγές εισπρακτέες
Βραχυπρ/σµες απαιτήσεις κατά
συνδεδεµένων
Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες / χρεώστες
Χρεώστες διάφοροι

ΣΥΝΟΛΟ

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
2.526.002,71 €.
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 30.09.2014 που υπάρχουν αφορούν τις εταιρείες του µεταλλουργικού κλάδου.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

30.09.2014

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

1.928.088,05

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ

347.914,66

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ
Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων πελατών
την 30.09./2014

250.000,00
2.526.002,71

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

30.09.2014

31.12.2013

Εµπορεύµατα

5.909.607,25

8.798.087,37

0,00

0,00

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή

4.227.318,05

4.951.729,11

0,00

0,00

Παραγωγή σε εξέλιξη

5.443.718,79

5.872.022,84

0,00

0,00

321.835,22

61.657,28

0,00

0,00

15.902.479,31

19.683.496,60

0,00

0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα
ΣΥΝΟΛΟ
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Σηµειώνεται ότι στο κονδύλιο «Παραγωγή σε εξέλιξη» περιλαµβάνεται η αξία κατασκευαζόµενων ιδιωτικών
έργων, συνολικού ποσού 5.443.718,79 €
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

Μετοχές Attica bank
Πρόβλεψη για υποτίµηση µετοχών Attica bank
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

280.706,70

280.706,70

280.706,70

280.706,70

-180.758,22

-44.716,34

-180.758,22

-44.716,34

99.948,48

235.990,36

99.948,48

235.990,36

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

957.348,61
957.348,61

572.724,05
572.724,05

30.09.2014

31.12.2013

0,00
0,00

0,00
0,00

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΙΑΚΑ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

∆ιαθέσιµα στο ταµείο

31.12.2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30.09.2014

31.12.2013

617.378,93

292.235,85

1.011,09

7.351,22

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας

6.348.207,77

7.535.383,78

18.601,69

11.868,71

ΣΥΝΟΛΟ

6.965.586,70

7.827.619,63

19.612,78

19.219,93

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 και αξιόγραφα συνολικού ποσού € 4.605.945,00 έχουν ενεχυριαστεί
υπέρ της ALPHA BANK, της EUROBANK και της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για υποχρεώσεις από δάνεια και
εγγυητικές επιστολές.
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14. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

∆ιαφορά από αναπροσαρµογή αξίας
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων

106.586,50

-40.757,42

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

106.586,50

-40.757,42

0,00

0,00

ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τακτικό αποθεµατικό
Ειδικά αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων
νόµων
∆ιαφορές αναπρ. λοιπών περ. στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

2.242.339,99

2.234.839,99

1.126.027,17

1.126.027,17

599.966,11

599.966,11

599.966,11

599.966,11

4.012.797,29

4.012.797,29

1.843.882,27

1.843.882,27

906,09

906,09

0,00

0,00

6.856.009,48

6.848.509,48

3.569.875,55

3.569.875,55

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Αριθµός
µετοχών

Κοινές
µετοχές

Εκδοθέν
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

31.12.2013

15.842.391

15.842.391

23.922.010,41

11.615.361,07

0,00

35.537.371,48

31.03.2014

15.842.391

15.842.391

23.922.010,41

11.615.361,07

0,00

35.537.371,48

30.06.2014

15.842.391

15.842.391

23.922.010,41

11.615.361,07

0,00

35.537.371,48

30.09.2014

15.842.391

15.842.391

23.922.010,41

11.615.361,07

0,00

35.537.371,48

Ηµεροµηνία

Ίδιες
µετοχές

Σύνολο

Το µετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβληµένο και 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
30.09.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών

1.109.607,10

1.321.660,21

0,00

0,00

Προµηθευτές & γραµµάτια πληρωτέα

6.719.386,31

4.946.627,65

27.580,46

43.556,48

Επιταγές πληρωτέες

1.593.596,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110.916,80

251.113,85

8.412,60

18.264,41

0,00

0,00

13.284.848,16

13.220.756,23

14.268,40

299.928,07

0,00

3.807,03

2.101.721,60

1.115.105,38

16.792,40

0,00

11.649.497,05

7.934.435,16

13.337.633,62

13.286.384,15

Μερίσµατα πληρωτέα
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες
Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού
Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

16. Λοιπές Υποχρεώσεις

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Λοιπές Υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

1.207.000,00
1.207.000,00

1.260.000,00
1.260.000,00

30.09.2014
0,00
0,00

31.12.2013
0,00
0,00

Αφορά επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού. Επί αυτών διενεργούνται αποσβέσεις όπως
ακριβώς και στα επιχορηγούµενα πάγια.

17. Ανάλυση δανείων
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.09.14
ΟΜΙΛΟΣ
Κάτω από
1 έτος

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μεταξύ 2
&7

103.831.385,73

214.754,68

589.111,05

803.865,73

0,00

25.163.865,32

183.433,75

0,00

183.433,75

77.192.821,05

128.995.251,05

398.188,43

589.111,05

987.299,48

Μεταξύ 2 & 7

Σύνολο

Ποσά σε Ευρώ

Κάτω από 1
έτος

Μακροπρόθεσµα
δάνεια

26.638.564,68

77.192.821,05

Βραχυπρόθεσµα
δάνεια

25.163.865,32
51.802.430,00

Σύνολο

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.
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014
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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
δάνειο του Ν. 3156/2003 πενταετούς διάρκειας. Το δάνειο καλύφθηκε µε ιδιωτική τοποθέτηση από τις
Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK ERGASIAS A.E.,
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (σήµερα ALPHA BANK 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.
Οι εύλογες αξίες των βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές
τους αξίες, διότι η εταιρία δανείζεται µε κυµαινόµενα επιτόκια. Ο Όµιλος διαθέτει επαρκή πιστωτικά όρια
για να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες του σε κεφάλαια κίνησης.
Την 30/09/2014 τα εµπράγµατα βάρη επί των παγίων ως κάλυµµα του τραπεζικού δανεισµού ήταν ύψους
€ 102.750.000. για τον Όµιλο και € 1.000.000 για την εταιρεία.
Για τα οµολογιακά δάνεια που εκδόθηκαν από τις θυγατρικές εταιρείες ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΕΒΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ (µε υπόλοιπο κατά την 30 Σεπτεµβρίου
2014 € 84.390.020 και € 6.325.000 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, ∆ανειακής Επιβάρυνσης
και Κάλυψης Τόκων / Κάλυψης ∆ανειακών Υποχρεώσεων µε βάση υπολογισµού τις ετήσιες ελεγµένες
οικονοµικές καταστάσεις του Εκδότη.
Κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της 30/09/2014 δεν υπάρχει θέµα
παραβίασης της προαναφερθείσας συµβατικής υποχρέωσης καθώς και δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός
καταγγελίας των δανείων. Στις περιπτώσεις της µη τήρησης κάποιου δείκτη επί των οικονοµικών µεγεθών
της 31/12/2013 υπάρχει είτε waiver (έγκριση / παραίτηση δικαιώµατος) των οµολογιούχων για εφάπαξ
απαλλαγή τήρησης (ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ) είτε γραπτή συµφωνία για αναχρηµατοδότηση
του υφιστάµενου δανείου µε έκδοση νέου ισόποσου οµολογιακού µακροπρόθεσµου δανείου και µετάθεση
της υποχρέωσης τήρησης δεικτών για τη χρήση που λήγει την 31/12/2014 (ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ).
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

Αναπόσβεστα
Μηχ/τα leasing

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Χρηµατ/κό
έξοδο

Μακροχρόνια
υποχρ.
Leasing

Τ.Χ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Υπόλοιπα την 31.12.2013

2.920.215,49

2.896.881,90

Καταβολή µισθωµάτων περιόδου 1/1-30/09/2014

-373.782,80

Αποσβέσεις µηχανηµάτων περιόδου 1/1-30/09/2014

-120.008,85

Χρηµατ/κό κόστος περιόδου 1/1-30/09/2014

-206.451,63

Υπόλοιπα την 30.09.2014

2.800.206,64

-206.451,63

Υπόλοιπο λογαρισµού ΄΄Μακροχρόνιες υποχρεώσεις
από συµβάσεις Leasing

2.523.099,10

2.729.550,73

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

!
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον
Ισολογισµό
!

30/09/2014

31/12/2013

9.549.839,87

10.949.466,43

-14.551.099,14

-14.661.663,40

-5.001.259,27

-3.712.196,97

!

!
31/12/2013

31/12/2013

Υπόλοιπο έναρξης

-3.712.196,97

1.014.745,67

Φόρος προσαρµογών

-1.289.062,30

-5.031.366,34

0,00

304.423,70

-5.001.259,27

-3.712.196,97

∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών
Υπόλοιπο τέλους
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Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

ΟΜΙΛΟΣ

Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις

30.09.2014

31.12.2013

∆ιαφορές στα
αποτελέσµατα
περιόδου

∆ιαφορές
στα ίδια
κεφάλαια

Ενσώµατα πάγια
Αποτίµηση χρηµ/κών περιουσ.
στοιχείων

-14.513.649,83

-14.661.663,40

148.013,57

0,00

-37.449,31

0,00

-37.449,31

ΣΥΝΟΛΟ

-14.551.099,14

-14.661.663,40

110.564,26

0,00

Μακροχρόνιες συµβάσεις Leasing

709.683,19

755.357,48

-45.674,29

0,00

Προβλέψεις για αποζηµίωση
προσωπικού

102.430,10

102.430,10

0,00

0,00

3.198,50

14.320,17

-11.121,67

51.769,49

0,01

0,01

0,00

0,00

641.760,70

591.760,70

50.000,00

0,00

0,00

0,00

109.763,04

0,00

Ζηµίες εις νέο

8.092.767,37

9.485.597,97

-1.392.830,60

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

9.549.839,87

10.949.466,43

-1.289.863,52

51.769,49

-5.001.259,27

-3.712.196,97

-1.179.299,26

51.769,49

Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις

Αποτίµηση χρηµ/κών περιουσ.
στοιχείων
Λοιπές προβλέψεις
Προβλέψεις πελατών
∆ιαφορά φόρου θυγατρικής προηγ.
Χρήσεως

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

!!

30/09/2014

31/12/2013

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις

357.272,63

458.379,23

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

-34.698,66

-33.626,22

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων στον Ισολογισµό

322.573,97

424.753,01

!
Υπόλοιπο έναρξης
Φόρος προσαρµογών
∆ιαφορά φορολογικών συντελεστών
Υπόλοιπο τέλους
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424.753,01

286.567,95

-102.179,04

52.214,68

0,00

85.970,39

322.573,97

424.753,01
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Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Αναβαλλόµενες φορολογικές
υποχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014

31.12.2013

∆ιαφορές στα
αποτελέσµατα
περιόδου

∆ιαφορές
στα ίδια
κεφάλαια

Ενσώµατα πάγια

-34.698,66

-33.626,22

-1.072,44

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

-34.698,66

-33.626,22

-1.072,44

0,00

11.271,44

11.271,44

0,00

0,00

Ζηµίες εις νέο

346.001,19

447.107,79

-101.106,60

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

357.272,63

458.379,23

-101.106,60

0,00

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογίας

322.573,97

424.753,01

-102.179,04

0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές
απαιτήσεις
Προβλέψεις για αποζηµίωση
προσωπικού

Περαιτέρω ο΄Όµιλος από 01/01-30/09/2014 προέβει σε διακανονισµό της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης εταιρειών του Οµίλου, που αντιστοιχεί σε φορολογικές ζηµίες, εκτιµώντας το µη δυνάµενο να
συµψηφιστεί ποσό ζηµιών.
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 (3,70%) είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, των µακροπρόθεσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 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 (∆ΛΠ 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:

Άτοµα:
Μόνιµης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως
Σύνολο

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30/09/2014

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/9/2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/2014

152
0
152

5
0
5
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/09/2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/09/2013

138
0
138

5
0
5

Άτοµα:
Μόνιµης απασχολήσεως
Εποχιακής απασχολήσεως
Σύνολο

Η υποχρέωση του Οµίλου για καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί λόγω
συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής µελέτης.

21. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2013

30.09.2014

30.09.2013

Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκµετ/σης

917.734,42

771.843,29

30.089,21

13.476,81

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

650.473,42

196.377,12

710,58

802,47

3.499,98

22.089,42

0,00

0,00

30.976,00

8.953,27

1.041,14

1.017,03

0,00

4.185,93

0,00

1.366,25

1.602.683,82

1.003.449,03

31.840,93

16.662,56

Έκτακτα κέρδη
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων
Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2013

30.09.2014

30.09.2013

308.388,81

1.238.764,44

1,13

1,04

10.043,57

2.607,50

0,24

0,00

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων

120.948,82

125.462,81

779,68

0,00

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι

65.577,05

185.602,77

6.256,78

6.183,17

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

250.000,00

500.000,00

0,00

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

754.958,25

2.052.437,52

7.037,83

6.184,21

Έκτακτες ζηµίες
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Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30.09.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2013

30.09.2014

30.09.2013

Έσοδα χρεογράφων

0,00

0,00

0,00

0,00

Κέρδη πωλήσεως συµµετ.& χρεογρ.

0,00

0,00

0,00

0,00

136.041,88

2.538.267,10

136.041,88

2.538.267,10

Έξοδα & ζηµίες συµµετ.& χρεογρ.

0,00

0,00

0,00

0,00

Έσοδα από προβλ. υποτίµ. χρεογρ.

0,00

0,00

0,00

0,00

136.041,88

2.538.267,10

136.041,88

2.538.267,10

Προβλέψεις υποτ. συµµετ. & χρεογρ.

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 30.09.14

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιοίκηση

∆ιάθεση

1.207.002,57

2.075.356,67

90.151,60

0,00

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

264.794,84

85.803,73

55.595,35

0,00

Παροχές τρίτων

375.071,20

248.138,81

79.169,07

0,00

44.086,10

126.026,85

4.172,64

0,00

∆ιάφορα έξοδα

167.335,17

1.081.905,98

35.730,22

0,00

Αποσβέσεις

444.589,11

273.429,79

24.213,52

0,00

2.502.878,99

3.890.661,83

289.032,40

0,00

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

Φόροι - τέλη

ΣΥΝΟΛΟ

∆ιοίκηση

∆ιάθεση

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 30.09.13

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
∆ιοίκηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

∆ιάθεση

∆ιοίκηση

∆ιάθεση

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού

854.499,76

1.932.852,55

71.914,22

0,00

Αµοιβές & έξοδα τρίτων

563.110,80

176.222,02

136.211,00

0,00

Παροχές τρίτων

516.871,73

266.003,91

82.939,35

0,00

Φόροι - τέλη

135.109,18

122.021,30

6.685,88

0,00

∆ιάφορα έξοδα

343.860,21

1.118.416,68

35.824,90

0,00

Αποσβέσεις

348.161,35

405.086,53

24.965,61

0,00

2.761.613,03

4.020.602,99

358.540,96

0,00

ΣΥΝΟΛΟ

22. Φόρος εισοδήµατος
Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Ν. 4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε 26% και ισχύει από
1/1/2013. Για την εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία ο φορολογικός σεντελεστής είναι 10%
!
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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 30.09.2013 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 ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ µέχρι και τη χρήση 2009, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. µέχρι και τη χρήση 2007, και οι εταιρείες BITROS BULGARIA LTD, η Τ.Χ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από ιδρύσεώς της. 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
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Οι εκθέσεις Φορολογικής
Συµµόρφωσης που χορηγήθηκαν για τις χρήσεις 2011 και 2012 από την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε σε όλες τις
εταιρείες του Οµίλου ήταν χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους.
Για τη χρήση 2013 οι εταιρείες του οµίλου ελέγχησαν από την ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε στα πλαίσια
της έκδοσης του φορολογικού πιστοποιητικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ.5 του Ν.
2238/1994 όπως τροποποιήθηκε µε την υπ΄αριθ.1159/22-7-2011 απόφαση του Υπουργού οικονοµικών.
Οι εκθέσεις Φορολογικής Συµµόρφωσης που χορηγήθηκαν για τη χρήση 2013 από την Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε σε
όλες τις εταιρείες του Οµίλου, ήταν χωρίς επιφύλαξη στο σύνολό τους.
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 Συνοπτικής Κατάστασης Συνολικών εσόδων και της
Συνοπτικής Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης τόσο για τον Όµιλο όσο και την µητρική εταιρεία είναι οι εξής:
Όµιλος
Η σηµαντική µείωση του Μικτού κέρδους του Οµίλου το οποίο την 30.09.2014 διαµορφώθηκε σε 8,24%
έναντι 12,13% επί των πωλήσεων την αντίστοιχη συγκρίσιµη περίοδο, οφείλεται στην παροχή έκπτωσης
επί της συνολικής αξίας της τιµολογηθείσας ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου 1.1-31.12.2013, µε βάση
το Ν. 4254/2014 και η οποία αποτυπώθηκε στα αποτελέσµατα του εξαµήνου µε τελική επίπτωση που
ανέρχεται στο ποσό των 1.359.796,44 € για το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου.
Παρατηρείται σηµαντική µείωση των «Λοιπών εξόδων εκµετάλλευσης» η οποία οφείλεται, στο γεγονός ότι
µετά τον Απρίλιο του 2014 δεν επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στην πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας αφού
η µείωση ενσωµατώθηκε στην τιµή πώλησης του ηλεκτρικού ρεύµατος.
Παρατηρείται επίσης σηµαντική µείωση των «Λοιπών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων» η οποία
οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την συγκρίσιµη προηγούµενη περίοδο το εν λόγω κονδύλιο περιελάµβανε
αποµείωση της αξίας συµµετοχής θυγατρικής εταιρείας ύψους € 2,5 εκατ.
Εταιρεία
∆εν υπάρχει σηµαντική µεταβολή στα µεγέθη της µητρικής εταιρείας, όπως αποτυπώνονται την
30.09.2014, σε σχέση µε την συγκρίσιµη περίοδο του περασµένου έτους, πέραν της µείωσης των εξόδων
διοικητικής λειτουργίας .
Τα «λοιπά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα» της µητρικής εταιρείας και του Οµίλου έχουν επιβαρυνθεί
µε ζηµία 136.041,88 € που προέκυψε από την αποτίµηση των κατεχοµένων από τη µητρική χρεογράφων
την 30.09.2014. Παρατηρείται σηµαντική µείωση του κονδυλίου σε σχέση µε την προηγούµενη συγκρίσιµη
περίοδο, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την συγκρίσιµη προηγούµενη περίοδο το εν λόγω
κονδύλιο περιελάµβανε αποµείωση της αξίας συµµετοχής θυγατρικής εταιρείας ύψους € 2,5 εκατ.
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24. Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

30.09.2014

30.09.2013

Καθαρά κέρδη Οµίλου

-8.156.436,16

-7.581.469,76

Μέτοχοι εταιρείας

-7.741.323,48

-7.613.485,68

-415.112,68

32.015,92

15.842.391

15.842.391

-0,4886

-0,4806

∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών
Κέρδη ανά µετοχή

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 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 30.09.13

Πωλήσεις
εµπορευµάτων
προς
θυγατρικές

Αγορές
/εµπορευµάτων
Θυγατρικών

Έσοδα
ενοικίων
από
Θυγατρικές

∆απάνη
ενοικίων
Θυγατρικών

Έσοδα
υπηρεσιών
προς
Θυγατρικές

∆απάνη
υπηρεσιών
Θυγατρικών

0,00

1.170,81

0,00

4.500,00

614.116,55

0,00

27.243,23

76.559,36

125.460,00

0,00

35.802,08

485.134,24

0,00

8.407,96

11.850,00

2.700,00

0,00

30.530,38

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

BITROS BULGARIA LTD

0,00

0,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΟΠΡ/ΠΗ ΑΕ

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

0,00

77.785,76

18.890,86

0,00

127.410,00

0,00

145.054,01

105.028,99

105.028,99

137.310,00

137.310,00

660.718,63

660.718,63

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΒΕΤΕ
ΗΛΙΟΤΟΠΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΕ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆.
ΑΒΕΤΕ
Σύνολο
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 30.09.14

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Πωλήσεις
εµπορευµάτων
προς
θυγατρικές

Αγορές
/εµπορευµάτων
Θυγατρικών

Έσοδα
ενοικίων
από
Θυγατρικές

∆απάνη
ενοικίων
Θυγατρικών

Έσοδα
υπηρεσιών
προς
Θυγατρικές

∆απάνη
υπηρεσιών
Θυγατρικών

0,00

1.805,24

0,00

4.500,00

589.097,35

0,00

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

46.575,48

48.799,89

123.660,00

0,00

25.084,12

453.461,00

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΒΕΤΕ

0,00

2.846,44

0,00

2.700,00

0,00

28.828,90

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

0,00

0,00

0,00

900,00

0,00

58,39

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆.
ΑΒΕΤΕ

48.799,89

41.923,80

0,00

115.560,00

0,00

131.833,18

Σύνολο

95.375,37

95.375,37

123.660,00

123.660,00

614.181,47

614.181,47

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Όµιλος

α) Έσοδα

107.789,37

β) Έξοδα

Εταιρεία
596.980,52

266.041,80

6.305,24

1.781.540,80

59.556,61

478.387,68
505.909,31

13.284.848,16
299.779,31

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

γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης

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 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30.09.2014

30.09.2013

30.09.2014

30.09.2013

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

288.350,00

325.050,00

82.220,00

93.660,00

Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών

217.559,31

213.940,23

217.559,31

213.940,23

ΣΥΝΟΛΟ

505.909,31

538.990,23

299.779,31

307.600,23

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 30.09.14 ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Λοιπές
υποχρεώσεις
προς
Θυγατρικές

Υπόλοιπα
από
πελάτες
Θυγατρικές

Υπόλοιπα
προς
προµηθευτές
Θυγατρικές

52.220,92

13.284.848,16

71,82

0,00

16.300.860,10

0,00

63.836,35

28.800,00

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ

0,00

2.579.124,68

0,00

57.405,91

∆.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ

0,00

328.600,45

0,00

0,00

BITROS BULGARIA LTD

0,00

0,00

28.800,00

0,00

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

Λοιπές
απαιτήσεις
από
Θυγατρικές

Τ.Χ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆. ΑΒΕΤΕ
ΣΥΝΟΛΟ

0,00

142.697,52

0,00

382,62

160,41

17.970,62

1.831,20

7.950,84

16.353.241,43

16.353.241,43

94.539,37

94.539,37
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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. ∆εσµεύσεις 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 – 30/09/2014 ανήλθαν σε € 137.917,37 και € 12.700,20 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
30.09.2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2013

30.09.2014

31.12.2013

Εγγυητικές επιστολές υπέρ προµηθευτών

10.620.215,78

6.767.304,36

0,00

0,00

Εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών για εταιρείες του Οµίλου

59.843.750,00

59.843.750,00

44.648.750,00

44.648.750,00

1.083.293,86

423.278,01

0,00

0,00

1.834,19

1.834,19

0,00

0,00

71.549.093,83

67.036.166,56

44.648.750,00

44.648.750,00

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης συµβάσεων πελατών
Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις
ΣΥΝΟΛΟ

Πέραν των ανωτέρω εγγυήσεων, επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υφίστανται
προσηµειώσεις υποθηκών, 102.750.000 € για εξασφάλιση δανείων ύψους 93.134.737 €. Υφίσταται επίσης
ενέχυρο επί λογαριασµών κατάθεσεων και αξιογράφων θυγατρικών εταιρειών συνολικού ποσού €
4.605.945,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων ύψους 9.345.567 € .
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
∆εν 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.

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 30ης Ιουνίου:

!
!
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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.

$67879:8"6.10;<="8>:8="
"
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,
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Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηµατιστηριακές τιµές
από ενεργές χρηµαταγορές.

(Ποσά σε € )

Όµιλος

Εταιρεία

Εύλογη αξία

Εύλογη αξία

30.6.14

31.12.2013

30.6.14

Ιεράρχιση
εύλογης
αξίας

31.12.2013

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
ενεργητικού
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

144.035,81

0,00

0,00

0,00

Επίπεδο 2

99.948,48

235.990,36

99.948,48

235.990,36

Επίπεδο 1

0,00

55.077,59

0,00

0,00

Επίπεδο 2

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα

31. 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 ∆ιοίκηση 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 Νοεµβρίου 2014
Ο Πρόεδρος ∆.Σ

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Ο ∆ιευθυντής Λογιστηρίου

Παναγιώτης Μπήτρος
Α∆Τ ΑΒ 336187

Ιωάννης Μπήτρος
Α∆Τ AB 049848

Θεόδωρος Κόκκορης
Α∆Τ ΑΕ 524378
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