ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
Ε∆ΡΑ : Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193 00
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 121878660000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως την 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
( ∆ηµοσιευµένα σύµφωνα µε την απόφαση 4/ 507 / 28.04.2009 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούµε, εποµένως στον αναγνώστη,
πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή
απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των περιοδικών Οικονοµικών Καταστάσεων :
Νόµιµος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης επισκόπησης :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )

www.bitros.gr

Ποσά εκφρασµένα σε €

28 Μαΐου 2015
Παναγιώτης Β. Πρεβέντης ( Α.Μ ΣΟΕΛ 14501 )
Σ.Ο.Λ Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών
∆εν απαιτείται

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.03.2015 και 31.03.2014 αντίστοιχα )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )
Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο(15.842.391ονοµ.µετ. των 1,51€)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α)
Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2015
31/12/2014
93.247.217,60 93.859.013,78
1.979.663,99
2.009.368,20
800.933,73
793.254,93
16.391.853,20 16.080.651,95
33.621.290,55 36.412.908,46
21.912.019,20 23.337.725,72
167.952.978,27 172.492.923,04

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2015
31/12/2014
1.342.635,48
1.319.197,48
0,00
0,00
47.718.726,50 47.748.889,23
0,00
0,00
51.581,47
9.395,22
349.079,08
344.003,12
49.462.022,53 49.421.485,05

23.922.010,41 23.922.010,41
-5.062.069,48 -2.677.212,04
18.859.940,93 21.244.798,37
1.694.164,31
1.746.320,95
20.554.105,24 22.991.119,32
6.272.659,97
6.625.252,21
9.186.997,63
9.474.528,49
121.267.411,75 121.834.724,96
10.671.803,68 11.567.298,06
147.398.873,03 149.501.803,72
167.952.978,27 172.492.923,04

23.922.010,41
11.003.598,73
34.925.609,14
0,00
34.925.609,14
473.631,74
48.802,17
409.101,79
13.604.877,69
14.536.413,39
49.462.022,53

23.922.010,41
11.051.039,46
34.973.049,87
0,00
34.973.049,87
532.072,42
48.802,17
403.440,00
13.464.120,59
14.448.435,18
49.421.485,05

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )
Ποσά εκφρασµένα σε €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων ( ΕΒΙΤ )
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )
Κέρδη /-Ιδιοκτήτες µητρικής
Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( Β )
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη /-Ιδιοκτήτες µητρικής
Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συµµετοχές
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά(σε €)
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA )

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/03/2015
31/03/2014
12.865.675,78 17.678.345,59
1.015.043,21
475.550,93

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/03/2015
31/03/2014
195.839,37
227.075,02
104.584,58
144.090,16

-814.836,61
-2.614.979,78
-2.418.824,25
-2.366.667,61
-52.156,64
-18.189,83
-2.437.014,08
-2.384.857,44
-52.156,64
-0,1494

-1.648.796,09
-3.563.629,50
-3.481.478,34
-3.221.952,90
-259.525,44
31.654,00
-3.449.824,34
-3.190.298,90
-259.525,44
-0,2034

15.879,91
-5.078,00
-47.440,73
-47.440,73
0,00
0,00
-47.440,73
-47.440,73
0,00
-0,0030

9.908,18
-90.673,91
-98.801,17
-98.801,17
0,00
0,00
-98.801,17
-98.801,17
0,00
-0,0062

-132.461,83

-990.723,98

22.415,54

19.065,16

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014
22.991.119,32

34.101.409,70

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014
34.973.049,87

36.361.326,84

-2.437.014,08

-3.449.824,34

-47.440,73

-98.801,17

20.554.105,24

30.651.585,36

34.925.609,14

36.262.525,67

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )
Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση µέθοδος
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων
( συνεχιζόµενες δραστηριότητες )
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
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) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και
άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/03/2015 1/1-31/03/2014

-2.614.979,78

-3.563.629,50

-5.078,00

-90.673,91

682.374,78
0,00
-929,21
1.813.170,27

658.072,11
889.693,47
0,00
1.859.671,31

6.535,63
0,00
0,00
20.957,91

9.156,98
75.642,99
0,00
24.939,10

-311.201,25
2.966.751,78
-920.075,23

2.275.971,96
-345.915,34
1.183.974,94

0,00
-69.135,30
140.757,10

0,00
119.951,11
-71.327,88

-1.813.170,27

-1.859.671,31

-20.957,91

-24.939,10

-198.058,91

1.098.167,64

73.079,43

42.749,29

-40.631,83

-32.154,00

-29.973,63

-900,00

686,65

35.426,14

0,00

0,00

-39.945,18

3.272,14

-29.973,63

-900,00

-919.905,45

-2.024.927,58

-52.778,89

-48.472,69

-67.484,31
-17.500,00

-53.367,30
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-1.004.889,76

-2.078.294,88

-52.778,89

-48.472,69

-1.242.893,85

-976.855,10

-9.673,09

-6.623,40

6.463.511,31

7.827.619,63

21.786,97

19.219,93

5.220.617,46

6.850.764,53

12.113,88

12.596,53

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά µε τα οποία ο Όµιλος συµµετέχει στο µετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η µέθοδος ενσωµάτωσης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2015 έως την
31.03.2015, παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 1 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων. Επίσης δεν έχει επέλθει κανένα γεγονός το οποίο να συνιστά διακοπτόµενη εκµετάλλευση.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου παρατίθενται στις σηµειώσεις 1 & 22 των Ενδιάµεσων Οικονοµικών Καταστάσεων.
3. Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υφίστανται προσηµειώσεις υποθηκών, € 102.750.000 για τον όµιλο και € 1.000.000 για την εταιρεία καθώς επίσης και ενεχυρίαση κυµαινόµενης ασφάλειας επί αποθεµάτων θυγατρικής € 8.000.000, προς
εξασφάλιση δανείων ύψους 92.671.683 €. Υφίστανται επίσης ενέχυρο επί λογαριασµών κατάθεσης θυγατρικών εταιρειών συνολικού ποσού € 2.993.324 καθώς επίσης και ενεχυρίαση κινητών πραγµάτων θυγατρικής € 1.900.000, για εξασφάλιση
υποχρεώσεων ύψους 11.076.021 € .
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση της εταιρείας και του Οµίλου.
5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.03.2015 είναι 143 άτοµα για τον όµιλο και 5 άτοµα για την Εταιρεία. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.03.2014 ήταν 157 άτοµα για τον Όµιλο και 5 άτοµα για την Εταιρεία.
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη την 31.03.2015, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Όµιλος
Εταιρεία
α) Έσοδα
135.221,92
268.449,75
β) Έξοδα
10.820,93
1.671,54
γ) Απαιτήσεις
1.897.857,55
85.726,56
δ) Υποχρεώσεις
218.959,33
13.505.280,28
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
155.020,32
92.020,32
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
7. Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών, µετά από φόρους και µη ελέγχουσες συµµετοχές, επί του σταθµισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της εταιρείας.
8. Η εταιρεία την 31.03.2015 δεν κατέχει ίδιες µετοχές.
9. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.03.2015 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014. ∆εν υπάρχουν µεταβολές στις λογιστικές µεθόδους και εκτιµήσεις σε σχέση µε την αντίστοιχη
περίοδο της προηγούµενης χρήσης.
10. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στην περίοδο 1/1-31/03/2015, ανήλθαν στο ποσό των 40.631,83 € για τον Όµιλο και 29.973,63 € για την Εταιρεία.
11. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 28η Μαΐου 2015.
Ασπρόπυργος 28 Μαΐου 2015

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

