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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
( ∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ )
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 ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )
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25 Απριλίου 2018 Ασπρόπυργος
Ευάγγελος Ι. Πετεινός ( Α.Μ ΣΟΕΛ 14461 )
Σ.Ο.Λ Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη µε ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται
µε τη συνέχιση της δραστηριότητας
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2017
31/12/2016
84.994.880,43 93.059.003,89
1.649.267,40
1.769.301,00
800.470,40
800.160,40
10.140.792,21 12.032.357,18
24.690.354,72 29.992.990,76
10.440.993,69 10.686.202,14
4.808.634,26
3.311.431,47
137.525.393,11 151.651.446,84

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2017
31/12/2016
1.273.248,43
1.298.188,66
0,00
0,00
46.667.080,91 47.573.985,46
0,00
0,00
71.734,61
46.178,01
618.123,85
449.278,08
24.338,46
43.662,66
48.654.526,26 49.411.292,87

23.922.010,41 23.922.010,41
-33.895.181,02 -19.163.614,47
-9.973.170,61
4.758.395,94
1.679.206,80
1.630.020,62
-8.293.963,81
6.388.416,56
7.553.301,80
3.755.850,67
8.542.655,88
8.586.489,85
112.242.534,74 119.222.352,84
17.480.864,50 13.698.336,92
145.819.356,92 145.263.030,28
137.525.393,11 151.651.446,84

23.922.010,41
9.705.720,48
33.627.730,89
0,00
33.627.730,89
100.468,97
71.615,64
86.687,29
14.768.023,47
15.026.795,37
48.654.526,26

23.922.010,41
10.669.601,03
34.591.611,44
0,00
34.591.611,44
22.777,02
60.880,36
451.397,25
14.284.626,80
14.819.681,43
49.411.292,87

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
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
40.087.094,53 40.833.486,19
5.836.505,20
7.257.745,02

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2017 και 01.01.2016 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Μεταβολή ποσοστού συµµετοχής σε Θυγατρική
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2017 και 31.12.2016 αντίστοιχα )

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016

6.388.416,56

14.792.242,09

34.591.611,44

34.879.706,81

-14.682.380,37
0,00
0,00

-7.978.986,52
-24.839,01
-400.000,00

-963.880,55
0,00
0,00

-288.095,37
0,00
0,00

-8.293.963,81

6.388.416,56

33.627.730,89

34.591.611,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 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
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο (15.842.391 ονοµ.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)

Ποσά εκφρασµένα σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
938.515,64
773.120,52
369.267,20
310.558,27

-8.031.202,06
-14.222.190,77
-14.647.460,66
-14.696.774,08
49.313,42
-34.919,71
-14.682.380,37
-14.731.566,55
49.186,18
-0,9277

-1.339.931,60
-7.785.455,45
-7.943.181,03
-8.014.542,94
71.361,91
-35.805,49
-7.978.986,52
-8.050.346,06
71.359,54
-0,5059

-22.972,68
-879.278,14
-960.811,72
-960.811,72
0,00
-3.068,83
-963.880,55
-963.880,55
0,00
-0,0606

-51.723,43
-117.279,49
-291.160,67
-291.160,67
0,00
3.065,30
-288.095,37
-288.095,37
0,00
-0,0184

-5.224.292,59

1.297.190,39

5.479,01

-23.406,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε €
Έµµεση µέθοδος
1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2016
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες)
-14.222.190,77
-7.785.455,45
-879.278,14
-117.279,49
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
2.806.909,47
2.637.121,99
28.451,69
28.316,63
Προβλέψεις
42.342,91
5.747,50
834.721,50
11.825,63
Λοιπές προσαρµογές
-49.182,67
7.212,46
-4.322,29
4.317,33
Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας :
Ζηµία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
3.550.328,86
19.897,93
0,00
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
6.212.146,81
6.647.917,27
29.032,47
55.812,84
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
1.891.564,97
1.980.058,04
0,00
0,00
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
5.550.172,70
5.022.561,68
-191.764,16
-236.349,43
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
3.780.588,39
3.152.352,28
483.396,67
573.911,92
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-6.212.146,81
-6.647.917,27
-29.032,47
-55.812,84
Καταβεβληµένοι φόροι
-81.490,96
-86.541,32
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
3.269.042,90
4.952.955,11
271.205,27
264.742,59
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
και λοιπών επενδύσεων
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
-26.871,05
-4.555.310,23
-3.511,46
-3.511,46
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και
άϋλων παγίων στοιχείων
1.853.789,76
271.665,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
1.826.918,71
-4.343.645,23
-3.511,46
-3.511,46
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
217.053,40
0,00
0,00
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
-3.399.420,37
-3.163.716,99
-287.018,01
-241.390,73
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια )
-323.270,85
-299.982,42
0,00
0,00
Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
-93.121,00
-93.121,00
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
-3.598.758,82
-3.556.820,41
-287.018,01
-241.390,73
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
1.497.202,79
-2.947.510,53
-19.324,20
19.840,40
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
χρήσης ενοποιούµενης για πρώτη φορά
0,00
21.481,02
0,00
0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
χρήσης εκκαθαρισθείσας εταιρείας
0,00
-996,15
0,00
0,00
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
3.311.431,47
6.238.457,13
43.662,66
23.822,26
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
4.808.634,26
3.311.431,47
24.338,46
43.662,66

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 01.01.2017 έως την 31.12.2017,
παρατίθενται αναλυτικά στη σηµείωση 1 των Ετήσιων 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 στη σηµείωση 21 των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων.
3. Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υφίστανται προσηµειώσεις υποθηκών, € 94.080.000 για τον όµιλο και € 1.000.000 για την εταιρεία. Υφίσταται επίσης ενεχυρίαση κυµαινόµενης ασφάλειας επί αποθεµάτων θυγατρικής € 5.171.870, καθώς επίσης ενέχυρο επί
λογαριασµών κατάθεσης θυγατρικών εταιρειών συνολικού ποσού € 1.312.902 και ενεχυρίαση κινητών πραγµάτων θυγατρικής € 1.900.000, για εξασφάλιση συνολικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 98.206.685 €.
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 31.12.2017 είναι 101 άτοµα για τον όµιλο και 5 άτοµα για την Εταιρεία. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31.12.2016 ήταν 98 άτοµα για τον Όµιλο και 5 άτοµα για την Εταιρεία.
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη την 31.12.2017, κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Όµιλος
Εταιρεία
α) Έσοδα
98.770,10
1.200.399,02
β) Έξοδα
66.822,23
6.000,00
γ) Απαιτήσεις
5.506.474,82
571.196,23
δ) Υποχρεώσεις
110.901,12
14.633.850,59
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
630.005,99
630.005,99
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 31.12.2017 δεν κατέχει ίδιες µετοχές .
9. Για την κατάρτιση των ανωτέρω Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31.12.2017 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2016. ∆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 1/1-31/12/2017, ανήλθαν στο ποσό των 26.871,05 € για τον Όµιλο και 3.511,46 € για την Εταιρεία.
11. Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 25η Απριλίου 2018.
12. Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων µετά από φόρους για τον Όµιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής:
Όµιλος
Εταιρεία
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
Αναλογιστικά κέρδη (ζηµίες) σε προγράµ. Καθορ. Παροχών
-31.139,95
-31.617,71
-3.068,83
3.065,30
Αντισταθµίσεις ταµειακών ροών
-3.779,76
-4.187,78
0,00
0,00
13. Το θέµα έµφασης του Νοµίµου Ελεγκτή αφορά το γεγονός ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του οµίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 79.643 χιλ. ευρώ και 14.141 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Αποτέλεσµα αυτού είναι η πιθανότητα ο όµιλος και η εταιρεία να αντιµετωπίσει πρόβληµα στην αποπληρωµή µέρους των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Βασική συµµετοχή στη διαµόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου
κίνησης στον όµιλο είναι το ύψος των βραχυπρόθεσµων δανείων και των ληξιπροθέσµων µακροπροθέσµων δανείων πληρωτέων στην επόµενη χρήση, τα οποία την 31/12/2017 ανέρχονται σε 112.243 χιλ. ευρώ και στην εταιρεία η βραχυπρόθεσµη υποχρέωση σε θυγατρική η
οποία την 31/12/2017 ανέρχεται σε 14.634 χιλ. ευρώ. Η διοίκηση του οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις συνεχιζόµενες λειτουργικές ζηµίες σε συνδυασµό µε την παρατεταµένη ύφεση του κλάδου του χάλυβα στον οποίο δραστηριοποιείται, εκτιµά ότι ο όµιλος θα
µπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12µηνο τη λειτουργία του δεδοµένου ότι βρίσκεται και σε συζητήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες για την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων του οµίλου.
Ασπρόπυργος 25 Απριλίου 2018

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

