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14.2.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
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14.5. ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. 
14.5.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.5.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.5.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.6. ∆. Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
14.6.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.6.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.6.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.7. ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
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14.8. ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
14.8.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.8.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
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ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2000 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

6

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Στο παρόν Πληροφοριακό Σηµείωµα (Ετήσιο ∆ελτίο) περιέχονται όλες οι πληροφορίες 

και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, 

της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων και των προοπτικών της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (η Εταιρία) από τους επενδυτές και τους συµβούλους 

επί των επενδύσεων τους. 

 

Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σηµειώµατος από την Εταιρία, 

έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του  ∆ελτίου 

καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 

5/204/14.11.2000 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.    

 

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να 

αναφέρονται τις εργάσιµες µέρες και ώρες:  
 

• στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος, υπεύθυνη κα. Ελευθερία 

Κοντογιάννη, Τηλ. 55 09 000 

 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων του παρόντος Πληροφοριακού 

Σηµειώµατος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι οι κ.κ.:  
 

1. Π. Μπήτρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, 

Ασπρόπυργος, τηλ. 55 09 000, και  

2. Π. Πετρούλιας, ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Οικονοµικών Πόρων, 

Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος, τηλ. 55 09 000  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση 

του περιεχοµένου του Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν 

υπεύθυνα ότι: 

 

• Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή. 

• ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη των 

οποίων  θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των 

στοιχείων και πληροφοριών του Ετήσιου ∆ελτίου. 
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• Σε βάρος της Εταιρίας δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα 

µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική της κατάσταση. 

 

Η Εταιρία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών 

χρήσεων 1999 – 2000 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής Μιχαήλ Ι. Τσιάβος, του 

ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14971), Φωκίωνος Νέγρη 3 (τηλ. 8691100). Η ενοποιηµένη 

οικονοµική κατάσταση της χρήσης 1999 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής εταιρίας τις 

εταιρίες ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕΒΕ, η οποία κατά το 2000 απορροφήθηκε 

από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ, και ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, 

ενώ η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2000 περιλαµβάνει πέραν της 

µητρικής εταιρίας, µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης τις εταιρίες ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ, ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ, ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ και µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης τη συγγενή εταιρία ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ. 

 

Τα πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνοδευτικό παράρτηµα κάτω από τους  

δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 

 

Ο τελευταίος τακτικός φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε το 1998 και αφορούσε τις 

χρήσεις 1988 – 1993, τα δε οικονοµικά αποτελέσµατα κρίθηκαν οριστικά, ειλικρινή και 

ακριβή. Επισηµαίνεται ότι η Εταιρία έχει κάνει αίτηση προς το ΕΘ.Ε.Κ. (αρ. πρωτ. 1687/ 

02.08.1999) για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 1994 – 1998.  

 

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την 

Εταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγή για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν 

από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 

 
Σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 απόφασης της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) που επιτρέπεται να 

καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ή 

παράγωγα προϊόντα επί των µετοχών της Εταιρίας, τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο 
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Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, εφόσον έχουν προβεί σε σχετική γνωστοποίηση 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας και η σχετική γνωστοποίηση έχει δηµοσιευθεί 

στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών είναι τα κάτωθι: 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Α.Τ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΛΗ∆Α ΜΠΗΤΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΤΣΙΑΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝ. ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ∆/ΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

EUROPEAN STEEL SA ΜΕΤΟΧΟΣ > 20% Μ.Κ. 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
N.K. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.Α.Τ. 

MΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΕΒΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE AE ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΕ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

DEMIL SA ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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4. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
  

4.1. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 05.12.1998 
 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.12.1998 αποφάσισε την Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 3.407.040 

νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. και τιµής διάθεσης 

1.300 δρχ. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε 4.429.152.000 δρχ., ενώ τα 

συνολικά έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε δρχ. 20.352.606 δρχ. και καλύφθηκαν µε ίδια 

διαθέσιµα. 

 

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε 

στις 05.04.1999 (Πρακτικό ∆.Σ.). 

 

Ο κάτωθι πίνακας καταγράφει τον τρόπο µε τον οποίο διατέθηκαν τα αντληθέντα 

κεφάλαια σε σύγκριση µε τα αναφερόµενα στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο που εκδόθηκε για τον 

σκοπό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, σύµφωνα µε την από 25.02.2001 

βεβαίωση του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της Εταιρίας κ. Μιχαήλ Ι. Τσιάβου 

(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14971) : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Α/Α 
ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΕΛΤΙΟΥ 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως 

31/12/1999 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως 

31/12/2000 

1 
Μείωση 
Βραχυπρόθεσµου 
∆ανεισµού 

4.208.152.000 4.247.192.000 4.244.252.000

2 
Βελτίωση υφιστάµενου 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού 

60.000.000 0 0

3 

Συµπληρωµατική 
αυτοµατοποίηση 
παραγωγικών 
διαδικασιών 

120.000.000 0 0

4 

Ανάπτυξη 
ολοκληρωµένου 
συστήµατος 
διασφάλισης ποιότητας 
και πιστοποίησή του 
κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO 9002 

41.000.000 1.960.000 4.900.000

5 

Συµµετοχή στο 
Μετοχικό Κεφάλαιο της 
θυγατρικής εταιρίας 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

0 180.000.000 180.000.000

 ΣΥΝΟΛΟ 4.429.152.000 4.429.152.000 4.429.152.000
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4.2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 30.07.1999 
 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30.07.1999 αποφάσισε την Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 2.725.632 

νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. και τιµής διάθεσης 

1.500 δρχ. Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε 4.088.448.000 δρχ., ενώ τα 

συνολικά έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε δρχ. 48.978.028 δρχ. και καλύφθηκαν µε ίδια 

διαθέσιµα. 

 

Η πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε 

στις 10.12.1999 (Πρακτικό ∆.Σ.). 

 

Ο κάτωθι πίνακας καταγράφει τον τρόπο µε τον οποίο διατέθηκαν τα αντληθέντα 

κεφάλαια σε σύγκριση µε τα αναφερόµενα στο Επενδυτικό Πρόγραµµα του 

Ενηµερωτικού ∆ελτίου που εκδόθηκε για τον σκοπό της Αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, σύµφωνα µε την από 23.02.2001 βεβαίωση του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 

– Λογιστή της Εταιρίας κ. Μιχαήλ Ι. Τσιάβου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14971) : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Α/Α ΤΡΟΠΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΕΛΤΙΟΥ 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως 

31/12/1999 

∆ΙΑΤΕΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ έως 

31/12/2000 

1 

Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

1.900.000.000 1.660.000.000 1.660.000.000

2 

Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

700.000.000 0 700.000.000

3 Ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης 1.488.448.000 2.428.448.000 125.165.660

4 

Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου της θυγατρικής 
εταιρίας «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» 

0 0 1.471.282.340

5 
Συµµετοχή στο ιδρυτικό 
Κεφάλαιο της εταιρίας «DEMIL 
A.E.» 

0 0 132.000.000

 ΣΥΝΟΛΟ 4.088.448.000 4.088.448.000 4.088.448.000
 

Σχετικά µε τις αποκλίσεις που παρατηρούνται στους ανωτέρω πίνακες σε σχέση µε τα 

αναγραφόµενα στα Ενηµερωτικά ∆ελτία που εκδόθηκαν για τις αν λόγω Αυξήσεις 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, σηµειώνονται τα ακόλουθα : 
 

 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (νυν «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.»)  
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Αναφορικά µε την απόκλιση κατά 180.000.000 δρχ. του Πίνακα 1 σηµειώνονται τα 

ακόλουθα, σε Επιστολή της εταιρίας της 08.06.1999 προς τον Πρόεδρο του 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών: «οι επενδύσεις µε αριθµό 2 και 3 δεν θα 

πραγµατοποιηθούν λόγω της πραγµατοποίησης της επένδυσης µε αριθµό 5, από την 

θυγατρική εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (νυν «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.) για τη δηµιουργία νέας παραγωγικής µονάδας σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο 85 στρεµµάτων στην Βιοµηχανική Περιοχή ΕΤΒΑ Σίνδου Θεσσαλονίκης, βάσει 

ολοκληρωµένου επενδυτικού προγράµµατος». Η επιστολή αυτή εστάλη στο Χ.Α.Α. στα 

πλαίσια της απαιτούµενης ενηµέρωσης για την χορήγηση της κατ’ εξαίρεση έγκρισης για 

την πραγµατοποίηση νέας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (που αποφασίστηκε από 

την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.07.1999) πριν την παρέλευση ενός (1) έτους από 

την πραγµατοποίηση της προηγούµενης Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου µε καταβολή 

µετρητών.  

 
Επίσης, σύµφωνα µε τον Πίνακα 2, η Εταιρία είχε ανακοινώσει ότι θα διαθέσει κεφάλαια 

ύψους 1.900.000.000 δρχ. για τη συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Τελικώς η Εταιρία την 31.12.2000 

είχε διαθέσει 1.660.000.000 δρχ. για συµµετοχή σε αυξήσεις του Μετοχικού Κεφαλαίου 

της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», διαθέτοντας τα υπόλοιπα αντληθέντα 

κεφάλαια (1.900 εκατ. – 1.660 εκατ. = 240 εκατ.) για την κάλυψη της συµµετοχής της 

στην «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.».  

 

Εκ του συνολικού ποσού της απόκλισης, ύψους 240.000.000 δρχ., ποσό 180.000.000 

δρχ., το οποίο συµπεριλήφθηκε στα προς διάθεση κεφάλαια της από 30.07.1999 

Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας, για συµµετοχή σε Αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», δεν διατέθηκε 

για το σκοπό αυτό. Το γεγονός αυτό εξηγείται, µε δεδοµένο ότι το ποσό των 180.000.000 

δρχ. είχε διατεθεί για την συµµετοχή σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» από τα αντληθέντα κεφάλαια της από 

05.12.1998 Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και σε αντικατάσταση των 

κονδυλίων για τις επενδύσεις 2 και 3 (βελτίωση υφιστάµενου µηχανολογικού εξοπλισµού 

– συµπληρωµατική αυτοµατοποίηση παραγωγικών διαδικασιών). Συνεπώς, η 

πραγµατική απόκλιση από τα αναφερόµενα σύµφωνα µε το πρόγραµµα του ∆ελτίου 

ανέρχεται σε 60.000.000 δρχ.  

Επιβεβαιώνοντας τα προαναφερθέντα η Εταιρία συµµετείχε µε συνολικό ποσό ύψους 

1.840.000.000 δρχ. καλύπτοντας εξ’ ολοκλήρου τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αποφασίστηκαν στις Έκτακτες 
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Γενικές Συνελεύσεις τις 25.02.1999 (καταβάλλοντας συνολικό ποσό 440.000.000 δρχ.), 

10.12.1999 (καταβάλλοντας συνολικό ποσό 500.000.000 δρχ.) και 20.12.1999 

(καταβάλλοντας συνολικό ποσό 900.000.000 δρχ.). Στις εν λόγω Αυξήσεις Μετοχικού 

Κεφαλαίου υπήρξε παραίτηση του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. 
 

«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 η Εταιρία διέθεσε συνολικά κεφάλαια ύψους 1.471.282.340 

δρχ. για την συµµετοχή της στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΝΙΚ. 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της 29.12.1999, εκ των οποίων ποσό 1.231.282.340 δρχ. προοριζόταν για την 

ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Εταιρίας, ενώ όπως προαναφέρθηκε ποσό δρχ. 

240.000.000 προοριζόταν για συµµετοχή στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 

θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

 

Συγκεκριµένα, η Εταιρία διέθεσε ποσό 1.471.282.340 δρχ. για την κάλυψη µέρους της 

συµµετοχής της στην προαναφερθείσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της «ΝΙΚ. 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Συγκεκριµένα, στην εν λόγω αύξηση, η Εταιρία κάλυψε ποσό 

ύψους 1.765.430.040 δρχ., λαµβάνοντας 388.776 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη και τιµή διάθεσης 4.540 δρχ. έκαστη, αποκτώντας 

ποσοστό 30% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.  

 

«DEMIL Α.Ε.» 

Σύµφωνα µε τον Πίνακα 2 η Εταιρία διέθεσε συνολικά κεφάλαια ύψους 132.000.000 δρχ. 

για την συµµετοχή της στο Ιδρυτικό Κεφάλαιο της εταιρίας «DEMIL A.E.», τα οποία 

προορίζονταν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησής της. 

 

Συγκεκριµένα, η Εταιρία διέθεσε ποσό ύψους 132.000.000 δρχ. για την κάλυψη µέρους 

του Ιδρυτικού Κεφαλαίου της εταιρίας «DEMIL A.E.». Στο εν λόγω ιδρυτικό Μετοχικό 

Κεφάλαιο της «DEMIL A.E.» η Εταιρία συµµετείχε µε ποσό ύψους 132.000.000 δρχ., 

λαµβάνοντας 13.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη, 

αποκτώντας ποσοστό 33% του Μετοχικού Κεφαλαίου της «DEMIL A.E.». 
 
 
5. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Οι µετοχές της Εταιρίας εισήχθησαν προς διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του 

χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών στις 13 Μαρτίου 1990.  Στο Χρηµατιστήριο εισήχθησαν 
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1.840.000 κοινές µετοχές µετά ψήφου και 240.000 προνοµιούχες µετοχές άνευ ψήφου. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.1997 (ΓΕΚ 5279/18.07.19997) 

καταργήθηκαν τα προνόµια των προνοµιούχων ονοµαστικών µετοχών και οι 

προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου µετατράπηκαν σε κοινές 

ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο στο εξής περιλαµβάνει 

µόνο κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. Οι µετοχές είναι ελεύθερα 

διαπραγµατεύσιµες στο Χ.Α.Α.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την τιµή κλεισίµατος της µετοχής της Εταιρίας 

στην τελευταία συνεδρίαση κάθε µήνα και τον αντίστοιχο όγκο συναλλαγών για το 

διάστηµα 01/2000 – 04/2001 (ποσά σε δρχ. / euro): 

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

 ΤΙΜΗ 
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 

(∆ΡΧ) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕ
ΝΗ ΤΙΜΗ (∆ΡΧ) 

ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΟΓΚΟΥ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
(∆ΡΧ) 

31/1/2000 7.700 5.133 14.864.824.089 
29/2/2000 6.075 4.050 13.742.933.850 
31/3/2000 4.590 3.060 3.406.851.000 
27/4/2000 4.300 2.867 2.147.489.079 
31/5/2000 4.070 4.070 8.303.080.830 
30/6/2000 3.600 3.600 13.909.129.200 
31/7/2000 3.175 3.175 5.709.615.200 
31/8/2000 2.375 2.375 3.974.610.000 
29/9/2000 2.375 2.375 3.617.182.000 

31/10/2000 2.120 2.120 4.572.500.800 
30/11/2000 1.510 1.510 1.510.107.210 
29/12/2000 1.385 1.385 978.876.450 

31/1/2001 978 978 571.566.672 
28/2/2001 1.152 1.152 995.317.632 
30/3/2001 1.213 1.213 1.242.957.461 
30/4/2001 1.193 1.193 311.758.339 

    
 
 
 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
(EURO) 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

(EURO) 

ΑΞΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΟΓΚΟΥ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
(EURO) 

31/1/2000 22,60 15,06 43.612.751 
29/2/2000 17,83 11,89 40.346.539 
31/3/2000 13,47 8,98 9.997.883 
27/4/2000 12,62 8,41 6.299.401 
31/5/2000 11,94 11,94 24.358.424 
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30/6/2000 10,56 10,56 40.800.112 
31/7/2000 9,32 9,32 16.760.193 
31/8/2000 6,97 6,97 11.664.434 
29/9/2000 6,97 6,97 10.615.477 

31/10/2000 6,22 6,22 13.415.545 
30/11/2000 4,43 4,43 4.430.315 
29/12/2000 4,06 4,06 2.869.486 

31/1/2001 2,87 2,87 1.677.297 
28/2/2001 3,38 3,38 2.920.290 
30/3/2001 3,56 3,56 3.647.921 
30/4/2001 3,50 3,50 914.631 

 

 

Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής και του όγκου συναλλαγών των µετοχών της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. σε σχέση µε το ∆είκτη Κύριας Αγοράς του Χ.Α.Α. 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα που ακολουθεί: 

 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 03/01/2000 - 30/4/2001
(Tιµή-Όγκος συναλλαγών-Γ.∆.Χ.Α.Α-∆είκτης Συµµετοχών)
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ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ΤΙΜΗ ΜΠΗΤΡΟΣ Γ.∆.Χ.Α.Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
 

 

 

 

6.∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
6.1.ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Κάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 

καθορίζονται από το ΚΝ 2190/1920 (στο εξής ο «Νόµος») και το Καταστατικό της 

Εταιρίας, το οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές 
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που προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται αυτοδικαίως την 

αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων 

αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

 

Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων 

µετόχων. Οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα 

διαπραγµάτευσης είναι ο τίτλος 10 µετοχών. 

 

Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. 

Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα ιδιοκτησίας στην περιουσία της εταιρίας και ανάλογη 

συµµετοχή στα κέρδη της Εταιρίας, σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 

Καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή 

παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µέτοχου.  

 

Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο 

µέσω των Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 

κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφος 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου 

2190/1920. 

 

Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµιά περίπτωση δεν µπορούν να 

προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή 

των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάριση της, ούτε να 

αναµιχθούν κατά οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της. 

 

Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα 

της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυτήν και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. 

Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφ’ ενός και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφ’ 

ετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε εταιρία 

ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της. 

 

Κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη και παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι κοινών 

µετοχών, για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως 

ένα κοινό εκπρόσωπο για την µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική 
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Συνέλευση. Εάν δεν οριστεί εκπρόσωπος, τότε τα δικαιώµατα των συγκύριων µετόχων 

στη Γενική Συνέλευση δεν µπορούν να ασκηθούν.  

 

Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξούσιου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική 

Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού του στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να 

δεσµεύσει το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχει και να παραλάβει βεβαίωση για 

τη δέσµευσή τους, την οποία πρέπει να καταθέσει πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν 

από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Νάτο 100, 

Ασπρόπυργος Αττικής. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές 

βρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό, η βεβαίωση δέσµευσης χορηγείται από το Κεντρικό 

Αποθετήριο Αξιών (Πεσµατζόγλου 1, Αθήνα). Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να 

κατατίθενται στην Εταιρία και τα έγγραφα εκπροσώπησης.  

 
Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: 

 
1. Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο 

της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του Ν2190/1920, και  

2. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση αυτή εντός τριάντα 

(30) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για 

τα οποία θα πρέπει να αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

 

Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει, δέκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική 

Συνέλευση τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και των Ελεγκτών της Εκδότριας Εταιρίας. 

Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στους εγγεγραµµένους µετόχους στα βιβλία 

µετόχων της Εταιρίας την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και αποφάσισε τη διανοµή κερδών και εντός δύο 

(2) µηνών από την ηµεροµηνία αυτή. Ο τρόπος καταβολής θα ανακοινώνεται στους 

µετόχους από τον ηµερήσιο Τύπο. 

 

Τα µερίσµατα που δεν έχουν ζητηθεί για µία πενταετία αφότου κατέστησαν απαιτητά 

παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
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Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο 

µέτοχος στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του 

µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και 

Εκκαθάρισης του συστήµατος Άϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως 

αυτός εκάστοτε ισχύει.  

 
6.2.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Σύµφωνα µε την  ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι εισηγµένες στο ΧΑΑ 

εταιρίες βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από 

οποιαδήποτε διανοµή. Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από τα ήδη φορολογηθέντα στο 

νοµικό πρόσωπο κέρδη και εποµένως ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολογική υποχρέωση 

επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει. 

 

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα λογίζεται η ηµεροµηνία 

έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας. 

 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία 

πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται µερίσµατα, το 

µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στην µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την 

επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση) και συνεπώς περιέχεται 

στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. 

 

Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος 

από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν 

καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. 

 
 
 
 
 
 
7. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» 

 

7.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η Εταιρία ιδρύθηκε αρχικά από τον Ιωάννη Μπήτρο το 1945 στον Πειραιά, οδό 

Ασκληπιού 11, µε τη µορφή της ατοµικής επιχείρησης εµπορίας προϊόντων σιδήρου. Με 

την σηµερινή νοµική µορφή της Ανώνυµης Εταιρίας λειτουργεί από το 1957 (ΦΕΚ 

συστάσεως 16/23-1-1957 και 556/1957). Ιδρυτές της Ανωνύµου Εταιρίας ήταν οι Ιωάννης 
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Μπήτρος, Παναγιώτης Μπήτρος, Εµµανουήλ Κοτσώνης και Ασπασία Κοτσώνη. Η 

πλήρης επωνυµία της Εταιρίας ήταν «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ» µε διακριτικό τίτλο 

«ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Η Εταιρία µετονοµάστηκε σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» 

µε την από 17.04.2000 Απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, 

όπου επίσης αποφασίσθηκε η µετατροπή της Εταιρίας σε Εταιρία Συµµετοχών, η 

τροποποίηση του σκοπού της καθώς και η απόσχιση του κλάδου της µεταλλουργίας.  

 

Η έδρα της Εταιρίας από τον Ιανουάριο του 1993 είναι ο ∆ήµος Ασπροπύργου, Λεωφ. 

ΝΑΤΟ 100 όπου βρίσκονται και τα κεντρικά της γραφεία. 

 

Η Εταιρία είναι καταχωρηµένη στα Μητρώα Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και ΕΠΕ µε Αρ.7343/06/Β/86/13  

 

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίσθηκε για 93 έτη, δηλ. µέχρι τις 23.1.2050. 

 

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της που απεφάσισε η Τακτική 

Γενική Συνέλευση των µετόχων της 17.04.2000, ο σκοπός της Εταιρίας σήµερα έχει ως 

εξής: 

 

«Η απόκτηση δικαιωµάτων ψήφου και συµµετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς 

και η ανάληψη και άσκηση της διοίκησης (management) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, 

ανεξαρτήτως εταιρικού τύπου ή νοµικής µορφής, ανεξαρτήτως σκοπού ή αντικειµένου, 

του εσωτερικού ή του εξωτερικού, εισηγµένης ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ή 

εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο του εξωτερικού». 

 

Περαιτέρω, ο σκοπός της Eταιρίας έχει ως εξής : 

α) η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, µάρκετινγκ και 

χρηµατοοικονοµικά θέµατα, 

 

β)  η αγορά, κατασκευή, εκµετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων, 

 

γ)  η απόκτηση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: 

 



 

                          
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2000 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

19

α) να συµµετέχει σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής 

µορφής,  µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, 

 

β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς, 

 

γ)  να αντιπροσωπεύει µε σκοπό το κέρδος ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, 

δ)  να ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή στην 

αλλοδαπή, 

 

ε)    να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 

 

Ως κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», 

σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ (ΣΤΑΚΟ∆ 91), ορίζεται ο κλάδος «∆ιαχείριση 

ελεγχουσών  εταιριών» (Κ.Α.∆. 74.15.). 
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7.2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ  
 
 

Από την ίδρυσή της οι εργασίες της Εταιρίας διέγραψαν ανοδική πορεία. Από το 1975, η 

Εταιρία κατέκτησε και διατήρησε µία από τις πρώτες θέσεις µεταξύ των ελληνικών 

επιχειρήσεων που ασχολούνται µε την εµπορία και κατεργασία προϊόντων σιδήρου και 

χάλυβα. 

 

Μετά το 1989, η Εταιρία προχώρησε σε ένα πρώτο βήµα µετεξέλιξής της από κυρίως 

εµπορική σε µια µικτής µορφής εµπορική και βιοµηχανική επιχείρηση, δροµολογώντας 

την επεξεργασία και παραγωγή λαµαρινών και άλλων χαλυβουργικών προϊόντων στις 

παλαιές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στην οδό Πέτρου Ράλλη στο Αιγάλεω. 

 

Τον Ιανουάριο του 1993 λειτούργησαν οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

εµπορίας και διοίκησης, που έχουν ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο 90.000 τ.µ., στον 

Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. ΝΑΤΟ αρ. 100). Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις αποτέλεσαν 

το πρώτο στη χώρα µας λειτουργικά ολοκληρωµένο και χωροταξικά ενιαίο Κέντρο 

Εξυπηρέτησης χρηστών Χαλυβουργικών Προϊόντων (Steel Service Center), το οποίο 

έκτοτε συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας για συνεχή αύξηση 

του όγκου των πωλήσεών της και, κατ’ επέκταση, µεγέθυνση του µεριδίου της στην 

αγορά. 

 

Από τις αρχές της χρήσης 1999 η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» εισήλθε σε µια 

καινούργια εποχή. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας εποχής είναι η επιθετική 

ανταπόκριση της Εταιρίας στις προκλήσεις του διαρκώς και ραγδαία µεταβαλλόµενου 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην ευρύτερη 

περιοχή.  

 

Η στρατηγική της Εταιρίας για τη νέα εποχή αποτυπώνεται σχηµατικά στο ακόλουθο 

τρίπτυχο: α) γρήγορη διεύρυνση των µεριδίων της στη µεταλλουργική αγορά µε 

εξαγορές, στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες, β) καθετοποίηση και επέκταση, τόσο 

γεωγραφική όσο και από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών και γ) ενίσχυση των πέραν 

του κλάδου της µεταλλουργίας δραστηριοτήτων της. 

 

Η στρατηγική αυτή τέθηκε σε εφαρµογή από το τέλος της χρήσης 1999, µετά την 

ολοκλήρωση και της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας που αποφασίστηκε 

στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.07.1999, η οποία βελτίωσε περαιτέρω την 
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κεφαλαιακή της διάρθρωση και της εξασφάλισε επαρκή κεφάλαια για τις επιθετικές της 

πρωτοβουλίες. 
 

Συγκεκριµένα  η Εταιρία κατά την τελευταία τριετία 1999 - 2001: 
 

• ∆ηµιούργησε την «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία 

προέκυψε από την αλλαγή της επωνυµίας και τροποποίηση του σκοπού της 

ευρισκόµενης σε αδράνεια εταιρίας «ΙΜΚΟ Α.Ε.Β.Ε.», σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 602 

απόφαση της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής. Ακολούθως, δροµολόγησε την κατασκευή ενός 

σύγχρονου Steel Service Center, στη βιοµηχανική περιοχή της Σίνδου µε στόχο την 

εξασφάλιση έντονης παρουσίας στην Βόρεια Ελλάδα και κατ’ επέκταση στα Βαλκάνια. 

Προκειµένου να ενισχυθεί η ανωτέρω επένδυση, η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» συγχωνεύτηκε µε τη µεταλλουργική εταιρία «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η 

οποία έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» από την «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

πραγµατοποιήθηκε µε Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της 31.12.1999. Με απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 11.12.2000, η επωνυµία της εταιρίας άλλαξε σε 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Μετά το 

πέρας της συγχώνευσης η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» συµµετέχει µε ποσοστό 

74,57% στην «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.». 
 

• Απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 30% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας «ΝΙΚ. 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής 

αµαξωµάτων και κάθε µεταλλικής κατασκευής µέσων µεταφοράς, τροχαίου υλικού και 

ειδικών προϊόντων µε εξειδίκευση στην κάλυψη αναγκών των Ενόπλων ∆υνάµεων, και 

έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Η εν λόγω συµµετοχή καθετοποιεί περαιτέρω τη 

µεταλλουργική δραστηριότητα του Οµίλου διεισδύοντας παράλληλα σε µία εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα αγορά, όπως αυτή του ευρύτερου χώρου της αµυντικής βιοµηχανίας. 
 

• Απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 33% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της νεοσυσταθείσας 

εταιρίας «DEMIL A.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα της βιοµηχανίας 

περιβάλλοντος και ειδικότερα της καταστροφής παλαιού στρατιωτικού υλικού.  
 

• Απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 50% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας 

«ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στην εµπορία σιδήρου και την 

επεξεργασία προϊόντων χάλυβα µέσω ενός σύγχρονου Steel  Service Center που είναι 

εγκατεστηµένο στη Μάνδρα Αττικής. Η εταιρία δραστηριοποιείται εντονότερα σε λιανικές 

πωλήσεις και µεταξύ άλλων απευθύνεται σε επιχειρήσεις κατασκευής µηχανολογικού 
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εξοπλισµού και εξαρτηµάτων, στις οποίες παρέχει την πρώτη ύλη ειδικών προδιαγραφών 

και διαστάσεων. Με τη συµµετοχή αυτή ο Όµιλος µεγεθύνει το µερίδιό του στην αγορά 

της Αττικής, ενισχύοντας την παρουσία του στο χώρο των µικροµεσαίων βιοτεχνικών 

µονάδων παραγωγής µηχανολογικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων, ισχυροποιώντας 

ταυτόχρονα τους δεσµούς του µε σηµαντικούς προµηθευτές του στο εξωτερικό. 
 

• Συµµετείχε ως ιδρυτής της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

µε ποσοστό 99%, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών ιδιωτικών 

έργων, είτε αυτόνοµα είτε συµµετέχοντας σε κοινοπραξίες. Η συµµετοχή αυτή βοηθά την 

Εταιρία, αξιοποιώντας την πολύχρονη εµπειρία της στον χώρο των ακινήτων, να 

επεκτείνει τις δραστηριότητες της τόσο σε προγράµµατα οικιστικής ανάπτυξης, όσο και 

στην ανάπτυξη βιοµηχανικών ακινήτων. 
 

• Απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 99% στην εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.» 

που δραστηριοποιείται στο χώρο του Real Estate. Πρόκειται για την πρώην εταιρία «Π.Ι. 

Μπήτρος Α.Ε.Β. & Γ.Ε.Χ.Π. & Γ.Ε.», η οποία βρισκόταν σε αδράνεια. Η εν λόγω εταιρία 

άλλαξε επωνυµία σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.» και κατόπιν τροποποιήθηκε ο 

καταστατικός της σκοπός. Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο εκµετάλλευσης ακινήτων από το 1987 µέσω της 

πρώην «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (νυν «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.»). 
 

• Απέκτησε ποσοστό συµµετοχής 99% στην εταιρία «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», η οποία λειτουργεί το 

υδροψυχαγωγικό πάρκο “Watermania” στη Μύκονο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες 

του Οµίλου στο χώρο του τουρισµού και της ψυχαγωγίας.  
 

• Στα πλαίσια των ανωτέρω στρατηγικών κινήσεων, του ευρύτερου οικονοµικού 

περιβάλλοντος και του υφιστάµενου ανταγωνισµού στον κλάδο µεταλλουργίας, η Τακτική 

Γενική Συνέλευση της 17.04.2000 αποφάσισε µεταξύ άλλων την απόσχιση του 

λειτουργικού κλάδου (µεταλλουργικού) της Εταιρίας και την εισφορά του στην «ΩΡΙΩΝ 

Α.Ε.» (νυν «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»), η οποία δραστηριοποιείται στο 

αντικείµενο της εµπορίας και επεξεργασίας προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.  
 
Εντός της χρήσης 2001, η Εταιρία απέκτησε συµµετοχή µε ποσοστό 75% στην εταιρία  

«ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε.» πραγµατοποιώντας δυναµική είσοδο στον 

κοινωνικά σηµαντικό όσο και ευαίσθητο χώρο των αντισεισµικών κατασκευών. Η 

«ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε.» εξαγόρασε το 100% της εταιρίας 

«ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την οποία πρόκειται να απορροφήσει (Ισολογισµός 

Μετασχηµατισµού της 29.02.2001). 
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Επίσης, εντός της χρήσης 2001, η Εταιρία συµµετείχε στην ίδρυση των εταιριών 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.» αποκτώντας 

συµµετοχή 99% σε κάθε µία. Σηµειώνεται ότι µε την από 10.04.2001 Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  Α.Ε.» τροποποιήθηκε 

η επωνυµία της σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE A.E.» 

µε αντίστοιχη µεταβολή του σκοπού της, ενώ παράλληλα έλαβαν χώρα Αύξηση του 

Μετοχικού της Κεφαλαίου και εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
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7.3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 

Μετά την υλοποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

17.04.2000, η Εταιρία έχει ως αντικείµενο δραστηριότητας τη συµµετοχή στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο άλλων εταιριών. Στο αντικείµενο εργασιών της Εταιρίας εµπίπτει η εποπτεία 

όλου του Οµίλου των συµµετοχών της, όπως επίσης και η παροχή διοικητικής, νοµικής 

και οικονοµικής υποστήριξης  των εταιριών στις οποίες συµµετέχει. 

 

Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας ως εταιρίας συµµετοχών, της παρέχει ευελιξία όσον 

αφορά στη διοίκηση εταιριών που δραστηριοποιούνται σε ετερογενή αντικείµενα 

δραστηριότητας, δυνατότητα δηµιουργίας στρατηγικών συµµαχιών στο επίπεδο της κάθε 

δραστηριότητας και καλύτερη ενηµέρωση της διοίκησης και των µετόχων σχετικά µε την 

πρόοδο αυτών.  

 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στην «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» να εισάγει 

αυτόνοµα στο Χ.Α.Α. κάθε εταιρία,  στην οποία συµµετέχει πλειοψηφικά ή να επιδιώξει 

την εισαγωγή εταιριών στο Χ.Α.Α., σε συνεννόηση µε τους τρίτους µετόχους αν δεν 

συµµετέχει σε αυτές πλειοψηφικά. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να συµβάλει στην 

αποκοµιδή µελλοντικών υπεραξιών, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Εταιρία και τους 

µετόχους της. 

 

Παράλληλα, η Εταιρία Συµµετοχών επωφελείται οικονοµιών κλίµακας σε θέµατα όπως η 

διοικητική και η χρηµατοοικονοµική διαχείριση των εταιριών του Οµίλου, ενώ διαθέτει 

µεγαλύτερη ευχέρεια ενεργού διερεύνησης νέων τοµέων δραστηριότητας που 

παρουσιάζουν επιχειρηµατικό ενδιαφέρον.  

 
7.4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ  
 
 
∆εν υπάρχουν ειδικές συµβάσεις διανοµής ή αντιπροσωπείας της Εταιρίας µε φορείς ή 

εταιρίες.  
 
 
7.5 ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
Μετά την απόσχιση του λειτουργικού κλάδου και την µετατροπή της Εταιρίας σε εταιρία 

συµµετοχών, η Εταιρία δεν έχει δίκτυο πωλήσεων και διανοµής.  
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7.6.  ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  
 

7.6.1.ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

 Η Εταιρία διαθέτει τα ακόλουθα γήπεδα – οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις: 

 

Α.  ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

 

1. Γήπεδο εκτάσεως 15.192 τ.µ στην Π. Ράλλη 38 στην θέση Αγ. Στέφανος του ∆ήµου 
Ταύρου Αττικής 

2. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 6.010 τ.µ. στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
(κτήση 12/3/80) 

3. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.334 τ.µ στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
(κτήση 6/8/80) 

4. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 7.857 τ.µ στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
(κτήση 26/9/80) 

5. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.500 τ.µ στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
(κτήση 18/12/81) 

6. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 9.880 τ.µ στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας 
(κτήση 1/6/82) 

7. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 25.823,33 τ.µ. στη θέση «Βάρη – Νεκροταφείο» ή «Μικρό 
Κατερίνη ή Τσακάλι» του ∆ήµου Μάνδρας Αττικής (κτήση 2/7/93) 

8. ∆ύο οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα εκτάσεως 430,86 τ.µ. στην θέση Αλωνάκι της 
Κοινότητας Λογγάς Μεσσηνίας (κτήση 14/6/95) 

9. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.019,52 τ.µ. στη θέση «Λυκόρεµα» της Κοινότητας 
Μαρµαρίου Ευβοίας (κτήση 2/12/95) 

10. ∆εκατρία αγροτεµάχια συνολικής εκτάσεως 3.168,83 τ.µ στην κτηµ. Περιφέρεια 
∆ήµου Μεγάρων Αττικής (κτήση 22/1/97) 

 
 

Β.   ΚΤΙΡΙΑ 
 
 
1. Κτίριο γραφείων µετά συνεχιζόµενης αποθήκης σιδηράς κατασκευής στην οδό 

Πέτρου Ράλλη 38 στην θέση Αγ. Στέφανος στο ∆ήµο Ταύρου Αττικής 
2. Ένα διαµέρισµα 1ου ορόφου εντός σχεδίου στην οδό Παπαρώτση 4 στην Μεσσήνη 

Μεσσηνίας 
3. Ένα διαµέρισµα στην Αλεξάνδρεια Ηµαθίας στην οδό Ν. Πλαστήρα 61 
4.   Λοιπές εγκαταστάσεις 
 
Επί των παραπάνω ακινήτων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 

 

Επίσης η Εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της προς τράπεζες για 

εξασφάλιση ορίων χρηµατοδότησης θυγατρικών  εταιρειών ως εξής: 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ 

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΒΕΤΕ προς την ΕΤΕ 
για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 3.500.000.000 

3.500.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ  προς ALPHA 
BANK για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 7.000.000.000  

7.000.000.000

Παροχή εγγυήσεως  υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ προς AMERIKAN 
EXPRES για δάνεια  ύψους µέχρι δρχ 1.400.000.0000  

1.400.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προς EFG 
EUROBANK ERGASIAS για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 7.000.000.000  

7.000.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε. προς EFG EUROBANK 
ERGASIAS για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 1.000.000.000  

1.000.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προς 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 6.000.000.000  

6.000.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΒΕΤΕ προς την ΕΤΕ 
για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 3.500.000.000 

3.600.000.000

Παροχή εγγυήσεως υπέρ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ προς ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ  για δάνεια ύψους µέχρι δρχ 10.100.000.000  

10.100.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 39.600.000.000

 
7.6.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας του 

«Μεταλλουργικού κλάδου» που εισφέρθηκαν στην εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» µε ηµεροµηνία 1.4.2000 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 

 ΑΞΙΕΣ  ΚΤΗΣΕΩΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛ 

31/12/1999 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΥΠΟΛ 

31/12/2000 
ΓΗΠΕ∆Α-
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

1.186.478.467  - 86.241.559  - 450.964.511 821.755.515 

ΚΤΙΡΙΑ 2.315.270.682 2.265.900 3.213.492  - 1.939.237.714 381.512.360 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.521.576.499  -  -  - 1.521.576.499  - 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

348.837.620 182.756.575  - 26.582.165 447.006.030 58.006.000 

ΕΠΙΠΛΑ 294.259.737 36.761.096  - 304.418.013 26.602.820 
ΣΥΝΟΛΑ 5.666.423.005 221.783.571 89.455.051 26.582.165 4.663.202.767 1.287.876.695 

 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΛ 

31/12/2000 
ΑΝΑΠΡ/ΓΗ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΚΛΑ∆ΟΥ 
ΥΠΟΛ 

31/12/2000 

ΑΝΑΠ/ΣΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΓΗΠΕ∆Α-
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

 -  -  -  - 821.755.515

ΚΤΙΡΙΑ 857.213.984 321.314 48.041.342 672.649.482 232.927.158 148.585.202
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 1.098.062.694  - 47.584.120 1.145.646.814  -  -
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

158.283.326  - 14.634.737 12.268.453 158.306.071 2.343.539 55.662.461

ΕΠΙΠΛΑ 230.373.419  - 12.725.556 241.438.083 1.660.892 24.941.928
ΣΥΝΟΛΑ 2.343.933.423 321.314 122.985.755 12.268.453 2.218.040.450 236.931.589 1.050.945.106
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7.7. ΑΫΛΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ 
 
 
H Εταιρία δεν είναι δικαιούχος εµπορικών σηµάτων.  

 

Σε επίπεδο Οµίλου υπάρχουν τα ακόλουθα άϋλα δικαιώµατα (εµπορικά σήµατα): 

 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΛΑΣΕΙΣ 

136566 WATER MANIA 
ELIA MYCONOS 

NAI 6,16,24,25,28,35,36,37,41,42 

136567 WATER MANIA 
ELIA MYCONOS 

ΝΑΙ 37,6,16,24,25,28,35,36,41,42 

136568 ΙΤ’S WET IT’S WILD 
JUMP IN 
WATERMANIA 

NAI 6,16,24,25,28,35,36,37,39,41,42 

 
 
ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΛΑΣΕΙΣ 

131503 ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 

 6,7 

 
7.8. Α∆ΕΙΕΣ  
 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 973/5.10.1999 απόφαση της Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής 

(Αριθµ. Πρωτ. 2560/Φ14ΑΣΠΡ3196) ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του εργοστασίου 

µε διάρκεια αορίστου χρόνου. Η άδεια αυτή αφορά παραγωγικά µηχανήµατα στις 

εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου, οι οποίες έχουν ισχύ 3.552,2 ΗP και συνολική αξία 

1.700.000.000 δρχ. και έχει ειφερθεί στην εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ.  

 
 
7.9. ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 

Η διαµόρφωση του σηµερινού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ακολούθησε τα εξής 

στάδια: 
 
• Το αρχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε 1.307.000 δρχ. διαιρούµενο σε 13.070 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. (ΦΕΚ 16/23.1.1957). 
 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.6.1968 (ΦΕΚ1060/30.10.68) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 1.045.600 µε την 
έκδοση 10.456 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας 100 δρχ. και τιµής διάθεσης 100 
δρχ.΄Ετσι, µετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.352.600 δραχµές 
διαιρούµενο σε 23.526 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 
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• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16.2.1970 (ΦΕΚ 280/3.4.70) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 2.352.600 µε την 
έκδοση 23.526 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 4.705.200 δραχµές 
διαιρούµενο σε 47.052 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1971 (ΦΕΚ 1524/23.9.1971) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 1.176.300 µε την 
έκδοση 11.763 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.881.500 δραχµές 
διαιρούµενο σε 58.815 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.2.1972 (ΦΕΚ 537/18.4.1972) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 1.960.500 µε την 
έκδοση 19.605 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 7.842.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 78.420 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1973 (ΦΕΚ 1532/10.8.1973) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 3.921.000 µε την 
έκδοση 39.210 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 11.763.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 117.630 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1974 (ΦΕΚ 1761/28.8.1974) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 5.881.500 µε την 
έκδοση 58.815 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 17.644.500 δραχµές 
διαιρούµενο σε 176.445 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1975 (ΦΕΚ 2066/11.9.1975) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 8.822.200 µε την 
έκδοση 88.222 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 100 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 26.466.700 δραχµές 
διαιρούµενο σε 264.667 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.7.1977 (ΦΕΚ 2447/29.8.77)το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 26.466.800 και συγκεκριµένα µε 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων (σύµφωνα µε το Νόµο 542/77) ύψους 
12.906.191 δρχ. και µε καταβολή µετρητών εκ δρχ. 13.560.609. Συναφώς 
εξεδόθησαν 264.668 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 100 δρχ. ΄Ετσι, µετά 
την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 52.933.500 δραχµές διαιρούµενο 
σε 529.335 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 100. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1982 (ΦΕΚ 3367/13.8.1982)το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 69.872.220 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
των 529.335 µετοχών από 100 δρχ. ανά µετοχή σε 232 δρχ., µε κεφαλαιοποίηση της 
υπεραξίας των παγίων (σύµφωνα µε το Νόµο 1249/82) ύψους 69.689.052 δρχ. και µε 
καταβολή µετρητών για στρογγυλοποίηση 183.168 εκ δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε σε 122.805.720 δραχµές διαιρούµενο σε 529.335 µετοχές 
ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 232. 

 
 



 

                          
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2000 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

29

• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.9.1983 (ΦΕΚ 2788/19.10.1983) το 
µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά δρχ. 61.402.744 µε την 
έκδοση 264.667 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 232 δρχ. και τιµής 
διάθεσης 232 δρχ. ΄Ετσι, µετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
184.208.464 δραχµές διαιρούµενο σε 794.002 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ 
δραχµών 232. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.1989 (ΦΕΚ 3372/11.9.1989)το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 184.208.464 δρχ. µε κεφαλαιοποίηση της 
υπεραξίας των παγίων (σύµφωνα µε την απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Οικονοµικών Ε. 2665/88) και εξεδόθησαν 794.002 νέες µετοχές 
ονοµαστικής αξίας εκάστης 232 δρχ.. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
368.416.928 δραχµές διαιρούµενο σε 1.588.004 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 
εκ δραχµών 232. 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 8.11.1989 (ΦΕΚ 134/18.1.90) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 2.783.072 µε την έκδοση 11.996 νέων 
µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης 232 δρχ., µε καταβολή µετρητών και τιµής 
διάθεσης 232 δρχ.  ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 371.200.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 1.600.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 232. 

 
• Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989 (ΦΕΚ 

207/29.1.90)το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά 111.360.000 
δρχ. και εξεδόθησαν 480.000 νέες ανώνυµες µετοχές από τις οποίες 240.000 κοινές 
µε ψήφο και 240.000 προνοµιούχες χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης 232 
δρχ. και µε τιµή διάθεσης 1.600 δρχ. εκάστη. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
482.560.000 δραχµές διαιρούµενο σε 1.840.000 κοινές µετοχές µε ψήφο και σε 
240.000 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 
232. 

 
• Η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την 11.5.1991 (ΦΕΚ 

1334/14.5.91) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την καταβολή µετρητών κατά 
193.024.000 δρχ. και εξεδόθησαν 832.000 νέες µετοχές (εκ των οποίων 736.000 
κοινές ανώνυµες και 96.000 προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου και µη 
µετατρέψιµες), ονοµαστικής αξίας εκάστης 232 δρχ. και µε τιµή διάθεσης 1.800 δρχ. 
και 1.650 δρχ. για κάθε κοινή και κάθε προνοµιούχο µετοχή αντίστοιχα. ΄Ετσι, το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 675.584.000 δραχµές διαιρούµενο σε 2.576.000 κοινές 
µετοχές µε ψήφο και σε 336.000 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, ονοµαστικής 
αξίας εκάστης εκ δραχµών 232. 

 
• Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.2.1994 (ΦΕΚ 

1547/3.5.94)το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1,217,216,000 δρχ. µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και συγκεκριµένα: α) κατά ποσό 780.416.000 δρχ. µε 
αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης κοινής και προνοµιούχου µετοχής αντίστοιχα 
από 232 δρχ. σε 500 δρχ. και β) κατά ποσό 436.800.000 δρχ. µε την έκδοση 873.600 
νέων µετοχών εκ των οποίων 772.800 κοινές µε ψήφο και 100.800 προνοµιούχες 
χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης 500 δρχ., οι οποίες διενεµήθησαν δωρεάν 
στους παλαιούς µετόχους της Εταιρίας. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
1.892.800.000 δραχµές διαιρούµενο σε 3.348.800 κοινές µετοχές µε ψήφο και σε 
436,800 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 
500. 

• Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.11.94 (ΦΕΚ 
6431/18.11.94) των µετόχων, οι µετοχές της Εταιρίας µετετράπησαν από ανώνυµες 
σε ονοµαστικές, σύµφωνα  µε το Ν. 2214/1994 και την Υπουργική Απόφαση 
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1003514/1028/Πολ. 1003/12.1.95 αρθ. 24. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας το 
οποίο ανήρχετο σε δρχ. 1.892.800.000 κατανεµήθηκε σε 3.785.600 ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε µία, εκ των οποίων οι 3.348.800 κοινές 
και οι 436.800 προνοµιούχες. 

 
• Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.10.1995 (ΦΕΚ 

6492/06.11.95) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 473.200.000 δρχ. µε την έκδοση 
946.400 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης µε 
καταβολή µετρητών και µε τιµή διάθεσης 1,400 δρχ. ΄Ετσι, µετά την άνω αύξηση, το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.366.000.000 δραχµές διαιρούµενο σε 4.295.200 
κοινές µετοχές µε ψήφο και σε 436.800 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 500. 

 
• Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.6.97 (ΦΕΚ 5279/18.07.97) 

καταργήθηκαν τα προνόµια των προνοµιούχων ονοµαστικών µετοχών και οι 436.800 
προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου µετετράπησαν σε κοινές 
ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. 
2.366.000.000 διαιρούµενο σε 4.732.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης 500 δρχ. 

 
• Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.6.98 (ΦΕΚ 5842/20.07.98) 

των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ. 473.200.000 και 
συγκεκριµένα: α) κατά δρχ. 420.228.950 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών του 
Ν.2065/92 (υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων) και β) κατά δρχ. 
52.971.050 από αποθεµατικό µε κεφαλαιοποίηση έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο. 
Συνεπεία της παραπάνω αύξησης εξεδόθησαν 946.400 νέες κοινές ονοµαστικές 
µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη, οι οποίες διενεµήθησαν δωρεάν στους 
παλαιούς µετόχους. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 2.839.200.000 δραχµές 
διαιρούµενο σε 5.678.400 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 
500. 

 
• Με την απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 5.12.1998 (ΦΕΚ 

9643/17.12.1998) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή κατά 1.703.520.000 
δρχ. µε την έκδοση 3.407.040 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 
εκάστης δρχ. 500 και µε τιµή διάθεσης 1.300 δρχ. ΄Ετσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
σε 4.542.720.000 δραχµές διαιρούµενο σε 9.085.440 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 500.  

 
• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.7.1999 (ΦΕΚ  

181/11.1.2000) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών 
κατά 1.362.816.000 δρχ. µε την έκδοση 2.725.632 νέων κοινών ονοµαστικών 
µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης δρχ. 500 και µε τιµή διάθεσης 1.500 δρχ. Έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 5.905.536.000 δρχ. διαιρούµενο σε 11.811.072 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 500. 

 
• Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 17.04.2000 (ΦΕΚ 

1117/20.2.2001) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση 
µέρους του αποθεµατικού «από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά 2.952.768.000 
δρχ. µε την έκδοση 5.905.536 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 
εκάστης δρχ. 500. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 8.858.304.000 δρχ. 
διαιρούµενο σε  17.716.608 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης 
εκ δραχµών 500.     

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Ηµ/νια ΓΣ Αρ.ΦΕΚ Ποσό 
Αύξησης 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Τιµή 
∆ιάθεσης 

Με Καταβολή 
Μετρητών 

Με Κεφαλ/ση 
Αποθ.  ή 
Υπeραξία 
Ακινήτων 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο µετά 
την Αύξηση 

Ον. Αξια 
Μετοχή

ς 

Αριθµός 
Μετοχών 

Ι∆ΡΥΣΗ 16/23-1-57 1,307,000 100   1,307,000 100 13,070
10/6/1968 1060/30-10-68 1,045,600 100 1,045,600  2,352,600 100 23,526
16/2/1970 280/3-4-70 2,352,600 100 2,352,600  4,705,200 100 47,052
30/6/1971 1524/23-9-71 1,176,300 100 1,176,300  5,881,500 100 58,815
28/9/1972 537/18-4-72 1,960,500 100 1,960,500  7,842,000 100 78,420
30/6/1973 1532/10-8-73 3,921,000 100 3,921,000  11,763,000 100 117,630
30/6/1974 1761/28-8-74 5,881,500 100 5,881,500  17,644,500 100 176,445
30/6/1975 2066/11-9-75 8,822,200 100 8,822,200  26,466,700 100 264,667
11/7/1977 2447/29-8-77 26,466,800 100 13,560,609 12,906,191 52,933,500 100 529,335
30/6/1982 3367/13-8-82 69,872,220 232 183,168 69,689,052 122,805,720 232 529,335
15/9/1983 2788/19-10-83 61,402,744 232 61,402,744  184,208,464 232 794,002
30/6/1989 3372/11-9-89 184,208,464 232  184,208,464 368,416,928 232 1,588,004
8/11/1989 134/18-1-90 2,783,072 232 2,783,072  371,200,000 232 1,600,000
14/12/89 207/29-1-90 111,360,000 1,600 111,360,000  482,560,000 232 2,080,000
11/5/91 1334/14-5-91 193,024,000 1,800- 

1,650 
193,024,000  675,584,000 232 2,912,000

19/2/94 1547/3-5-1994 1,217,216,000 500  1,217,216,000 1,892,800,000 500 3,785,600
18/11/94 6431/18-11-94 1,892,800,000  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΣΕ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

1,892,800,000 500 3,785,600

20/10/95 6492/06-11-95 473,200,000 1,400 473,200,000  2,366,000,000 500 4,732,000
27/6/97 5279/18-07-97   ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ 

2,366,000,000 500 4,732,000

26/6/98 5842/20-07-98 473,200,000 500  473,200,000 2,839,200,000 500 5,678,400
5/12/98 9643/17-12-98 1,703,520,000 1,300 1,703,520,000  4,542,720,000 500 9,085,440

30/07/99 181/11-1-00 1.362.816.000 1.500 1.362.816.000  5.905.536.000 500 11.811.072
17/04/00 1117/20-2-01 2.952.768.000 500  2.952.768.000 8.858.304.000  500 17.716.608

 
 
7.10.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ  
 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται τα ίδια κεφάλαια και η λογιστική αξία της µετοχής µε 

ηµεροµηνία 31.12.2000 : 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
31.12.2000  

(ποσά σε εκ. δρχ.) 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  17.716.608 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 500 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.858 
∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚ∆ΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 4.528 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  89 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.515 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ  4 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  14.994 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ ∆ΡΧ.) 846 
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7.11. ΜΕΤΟΧΟΙ  
 

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρίας την 10/06/2001 είχε ως εξής: 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

EUROPEAN STEEL S.A. 5.034.027 28,41%
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ  2.351.000 13,27%
ΛΗ∆Α Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 729.966 4,12%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  663.804 3,75%
ΠΕΛΑΓΙΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ   532.196 3,00%
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 8.405.615 47,45%

Σύνολο 17.716.608 100,00%
 
 
 
Μεταξύ των µετόχων υφίστανται σχέσεις συγγένειας και ειδικότερα, η  κα. Πελαγία 

Μπήτρου, η κα. Λήδα Μπήτρου και ο κ. Ιωάννης Μπήτρος είναι αντίστοιχα σύζυγος, 

θυγατέρα και υιός του κ. Παναγιώτη Μπήτρου. 
 
 
 
7.12. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που προέκυψε µετά την εκλογή των µελών του από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση της 17.04.2000 (διετής θητεία) έχει ως εξής: 

 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΛΑΓΙΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΛΗ∆Α Π. ΜΠΗΤΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο διαµορφώνει την στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της 

Εταιρίας, εποπτεύοντας και ελέγχοντας τη διαχείριση της περιουσίας της. 

 

Αναλυτικότερα, τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας ασκούν: 
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Μπήτρος Παναγιώτης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εκτός της 

τριακονταετούς δραστηριότητάς του στην αγορά σιδήρου και χάλυβα, ο κ. Π. Μπήτρος 

είναι από ετών εξέχουσα προσωπικότητα του χώρου του εργοδοτικού συνδικαλισµού µε 

έντονη κοινωνικοπολιτική δραστηριότητα. Έχει χρηµατίσει επί σειρά ετών Πρόεδρος της 

Ένωσης Εµπορικών Συλλόγων Ελλάδος και του Εµπορικού Συλλόγου Πειραιά, ενώ 

σήµερα είναι Πρόεδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων / Εξαγωγέων Προϊόντων Χάλυβα 

και Μέλος του ∆.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

Μπήτρου Πελαγία, Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ασχολείται µε τα εταιρικά 

θέµατα από το 1975. Η κα Π. Μπήτρου έχει την ευθύνη της διαµόρφωσης της 

επικοινωνιακής πολιτικής και προβολής της Εταιρίας, ενώ παράλληλα εποπτεύει όλο το 

πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής δραστηριότητας. 

 

Μπήτρος Ιωάννης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας. Για περισσότερα από δύο 

χρόνια ήταν επικεφαλής της ∆ιεύθυνσης Πωλήσεων & Marketing. Έχει σπουδάσει 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Βέλγιο στα Πανεπιστήµια Louvain La Neuve και Brussel 

European University. Είναι ιδρυτής της εταιρίας «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» η 

οποία κατασκεύασε και λειτουργεί στη Μύκονο ένα σύγχρονο υδροψυχαγωγικό πάρκο µε 

διακριτικό τίτλο «WATERMANIA». 

 

Μπήτρος Γεώργιος, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθηγητής στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε µακρόχρονη δραστηριότητα στον ακαδηµαϊκό, κοινωνικό και 

πολιτικό χώρο. 

 

Καλαβρός Κωνσταντίνος, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθηγητής Νοµικής του 

Πανεπιστηµίου Θράκης και δικηγόρος. Ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου «Κ.Φ. 

ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», το οποίο ασχολείται κυρίως µε εµπορικές υποθέσεις. 

 

Παπαναστασίου Κυριακή. Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αρχιτέκτων µε 

µεταπτυχιακές σπουδές (Msc in Architecture and Interior Design) στο North London 

University. Η κα Παπαναστασίου είναι παντρεµένη µε τον Ιωάννη Μπήτρο  και εποπτεύει 

της λειτουργίας των εταιριών του Οµίλου, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των 

ακινήτων. 

Μπήτρου Λήδα. Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Κόρη του Παναγιώτη και της Πελαγίας 

Μπήτρου σπουδάζει Κλινική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία στο Πανεπιστήµιο Nice, ενώ 
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εκ παραλλήλου, παρακολουθεί τις εταιρικές υποθέσεις µε έµφαση στον τοµέα της 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.   

 

Η ∆ιεύθυνση της Εταιρίας ασκείται από τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη: 

 

Βαποράκης Εµµανουήλ, ∆ιευθυντής Μηχανογράφησης. Πτυχιούχος 

Φυσικοµαθηµατικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πάτρας, µε δεκαοκταετή προϋπηρεσία στο 

χώρο της Πληροφορικής. 

 

Γατόπουλος Σταύρος, ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης. Στέλεχος της 

Εταιρίας από το 1989, ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών το 1993. Με νοµικές σπουδές 

και µεγάλη εµπειρία σε θέµατα διεθνούς εµπορίου και ιδιαίτερα της διεθνούς αγοράς 

xάλυβα. 

 

Μπέης Παναγιώτης, Τεχνικός ∆ιευθυντής. Πτυχιούχος Χηµικός Μηχανικός µε 

µεταπτυχιακές σπουδές από το Columbia University. Στέλεχος µε δεκαπενταετή 

προϋπηρεσία σε πολυεθνικές εταιρίες µε αρµοδιότητες στον τοµέα παραγωγής και 

διακίνησης προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

 

Πετρούλιας Παναγιώτης, ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού & ∆ιαχείρισης Οικονοµικών 

Πόρων. Πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής 

Πειραιά. Στέλεχος µε πολυετή µεταπτυχιακή επιµόρφωση και επαγγελµατική εµπειρία 

από το 1973 σε µεγάλες  Ελληνικές εταιρίες.  

 

Κανένα από τα µέλη του ∆.Σ. της Εταιρίας και τα διευθυντικά της στελέχη δεν έχουν 

καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα, ή είναι 

αναµεµιγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη 

και απαγόρευση άσκησης: 

 

• Επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

• Επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και 

ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών 

κλπ. 
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Σηµειώνεται επίσης ότι όλα τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν 

ελληνική υπηκοότητα. 

 

Οι αµοιβές των µελών οργάνωσης διοίκησης και διεύθυνσης της Εταιρίας έχουν ως 

ακολούθως: 

 

 

(ποσά σε εκατ. δρχ.)  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 57,0
ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 78,7
ΣΥΝΟΛΟ 135,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
7.13.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
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Οι συµµετοχές των µελών του ∆.Σ. και των κυρίων µετόχων στη διοίκηση ή/ και στο 

κεφάλαιο άλλων εταιριών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί : 
 
Μέλη του ∆.Σ. 

ή 
Κύριοι Μέτοχοι 

Εταιρία που συµµετέχει Θέση στη 
∆ιοίκηση 

% 
Συµ/ής 

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε. Πρόεδρος - 
 Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ. Ε. Μέλος - 
 Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. Μέλος - 
 Μπήτρος Mεταλιµπεξ Α.Ε.Β.Ε. Μέλος  - 
 Νικ. Κιολεϊδης Α.Ε.Β.Ε. Πρόεδρος - 
 DEMIL Α.Ε. Πρόεδρος - 
 Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Μέλος - 
 Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.Τ.Β.Ε. Μέλος  - 
 ∆. Γ. Βακόντιος Α.Β.Ε.Ε. Μέλος  - 
 Τράπεζα Πειραιώς Μέλος - 
Πελαγία Π. Μπήτρου Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε. Αντιπρόεδρος - 
 Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ. Ε. Αντιπρόεδρος - 
 Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. Αντιπρόεδρος - 
 Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Αντιπρόεδρος - 
    
    
Ιωάννης Π. Μπήτρος Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 
 Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ. Ε. Πρόεδρος - 
 Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. Πρόεδρος - 
 Μπήτρος Mεταλιµπεξ Α.Ε.Β.Ε. Πρόεδρος - 
 Νικ. Κιολεϊδης Α.Ε.Β.Ε. Β’ Αντιπρόεδρος - 
 Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Πρόεδρος και 

∆/νων Σύµβουλος 
 

 ∆.Γ. Βακόντιος Α.Β.Ε.Ε. Πρόεδρος - 
 Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.Τ.Β.Ε. Πρόεδρος - 
 Μπήτρος Ενέργεια Α.Ε.  ∆/νων Σύµβουλος - 
Κωνςταντίνος Φ. Καλαβρός ΚΙΝΟ Α.Ε. Κινηµατογραφικών & 

Τηλεοπτικών Ταινιών Αντιπρόεδρος 
 
- 

Γεώργιος Κ. Μπήτρος GPG Ιατρική Τεχνολογία Α.Ε. Μέλος - 
    
Κυριακή Παπαναστασίου Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ. Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 
 Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.Τ.Β.Ε. Μέλος   
 Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. ∆/νων Σύµβουλος - 
    
    
Λήδα θυγ. Π. Μπήτρου Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε. Μέλος - 
 Μπήτρος Mεταλιµπεξ Α.Ε.Β.Ε. Μέλος - 
 Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Α.Ε. Μέλος - 
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7.14. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ  
 
 
 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
∆.Σ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

∆/ΝΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆/ΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ
∆/ΝΣΗ

∆/ΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.15.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
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Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της Εταιρίας κατά την  

τρέχουσα χρήση: 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 

∆ιοικητικό Προσωπικό 18
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 0
ΣΥΝΟΛΟ 18

 
Η εταιρία από τις 23/06/2001 έχει αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη – σύµβουλο την 

οργάνωση ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σήµερα η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της 

στελέχωσης του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.  

 
 
7.16. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΓΙΑ 1999 - 2000  
 
 
Οι επενδύσεις σε πάγια κατά την τελευταία διετία 1999 – 2000  
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 1999 2000 ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α 0 0 0
ΚΤΙΡΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 9.002 2.265 11.267
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.181 0 1.181
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ – ΜΕΣΑ  77.981 182.756 206.737
ΕΠΙΠΛΑ – ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.509 36.761 57.270
ΣΥΝΟΛΟ 108.673 221.782 330.455

 
 
 
* Οι επενδύσεις που εµφανίζονται στον παραπάνω πίνακα αφορούν αγορές παγίων στοιχείων της 
Εταιρίας χωρίς να συνυπολογίζονται οι πωλήσεις, οι διαγραφές και η εισφορά των αντίστοιχων 
στοιχείων στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
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Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία  1998 – 

2000. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά την χρήση 2000 και µε ηµεροµηνία 1.4.2000 

πραγµατοποιήθηκε η απόσχιση του λειτουργικού κλάδου της Εταιρίας, η εισφορά του 

στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, και η µετατροπή της σε εταιρία συµµετοχών 

γεγονός που αποτυπώνεται στα αποτελέσµατά της.   

 
 
8.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών κατά την τελευταία τριετία, ανά δραστηριότητα και 

προορισµό, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 1998 % 1999 % 2000 % 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9.380 46,9% 7.543 38,8% 2.762 46,5%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.633 53,1% 11.879 61,2% 3.184 53,5%

ΣΥΝΟΛΟ 20.013 100,0% 19.422 100,0% 5.947 100,0%
 

 

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
 1998 % 1999 % 2000 % 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 19.657 98,2% 19.133 98,5% 5.815 97,8%

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 356 1,8% 288 1,5% 132 2,2%

ΣΥΝΟΛΟ 20.013 100,0% 19.422 100,0% 5.947 100,0%
 

 

Οι πωλήσεις του 2000 αφορούν στη δραστηριότητα του µεταλλουργικού κλάδου της 

Εταιρίας κατά το πρώτο τρίµηνο πριν την πραγµατοποιηθείσα απόσχιση και την εισφορά 

του στην ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ.  

 
 
 
 
 
 
 
8.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ  
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα της Εταιρίας για την 

περίοδο 1999 – 2000: 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  *        (ποσά σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Κύκλος Εργασιών 19.422 5.947  
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (16.483) (4.751)  
Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 2.939 1.196 
(% επί του κύκλου εργασιών) 15,1%  20,1% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 434 150  
Σύνολο  3.373 1.345 
Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης (546)  (379) 
Μείον: Έξοδα ∆ιάθεσης  (813)  (272) 
Σύνολο Εξόδων (1.359)  (651) 
(% επί του κύκλου εργασιών) 7,0% 10,9%  
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 2.014 694  
(% επί του κύκλου εργασιών) 10,4% 11,7%  
Πλέον: Κέρδη Πώλησης Συµµετοχών & Χρεογράφων 124 70 
Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 248 36 
Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (775)  (279) 
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 1.611  521 
(% επί του κύκλου εργασιών) 8,3% 8,8%  
Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 266 3 
Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα (342) (273) 
Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 1.535 251 
(% επί του κύκλου εργασιών) 7,9%  4,2% 
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων (445) (164)  
Κέρδη Περιόδου προ Φόρων  1.089 87  
(% επί του κύκλου εργασιών) 5,6% 1,5%  
Μείον :Φόροι Χρήσης & Λοιποί Φόροι  (389) (68)  
Κέρδη Περιόδου µετά από Φόρους 700 18  
(% επί του κύκλου εργασιών) 3,6% 0,3%  
Μείον: ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων 
Χρήσεων 0 0 

Κέρδη µετά από Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 700 18 
(% επί του κύκλου εργασιών) 3,6%  0,3% 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα µεγέθη του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της 
προηγούµενης περιόδου αφού τα περιουσιακά στοιχεία  του «Μεταλλουργικού κλάδου» της εταιρείας από την 1/4/2000 
έχουν εισφερθεί στην  εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» στης οποίας το κεφάλαιο η «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» συµµετέχει σε ποσοστό 98,33 %. 2) Στους λογαριασµούς  «Συµµετοχές και µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις» και «Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται:  α)  Ποσό  δρχ. 14.840 εκατ. που αφορά µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο που έχουν αποτιµηθεί σε αξίες κτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 186/92 (Κ.Β.Σ). 
Σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του Ν.2190/20 η εσωτερική λογιστική αξία των παραπάνω µετοχών  µε βάση τους 
τελευταίους διαθέσιµους ισολογισµούς, ανέρχεται  σε δρχ. 13.361 εκατ. και  β) Ποσό  961 εκατ. δρχ. που αφορά 
προκαταβολή για απόκτηση µετοχών εταιρειών του εσωτερικού. Από το σύνολο των µετοχών, µετοχές αξίας κτήσεως δρχ. 
1.129 εκατ.   αφορούν  εταιρείες που οι οικονοµικές τους καταστάσεις, κατά την 31/12/2000 δεν έχουν ελεγχθεί  από 
αναγνωρισµένους ελεγκτές. 3) Ποσό δρχ. 400.275.177 που αφορά προβλέψεις για υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο 
Χρηµατιστήριο (δρχ. 16.746.949) και Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού (δρχ. 383.528.228) συµψηφίστηκε κατά 
δρχ. 205.539.590 µε αποθεµατικά από χρεόγραφα που είχαν σχηµατιστεί σε προηγούµενες χρήσεις και το υπόλοιπο ποσό 
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δρχ. 194.735.587 εµφανίζεται αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού. Το σύνολο της πρόβλεψης καθώς και το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού έξοδα εγκαταστάσεως υπερκαλύπτονται από το άθροισµα προαιρετικών 
αποθεµατικών και του υπολοίπου κερδών εις νέο. 4) Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 
αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, 
εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ. 89.455.061 και η αξία των 
συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά δρχ. 321.314 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής δρχ. 89.133.737,  
η οποία καταχωρήθηκε στο  λογαριασµό «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι 
αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα 
προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ 160.675. 5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη 
χρήση 1993. 6) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 17 άτοµα. 7) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν 
εµπράγµατα ή αλλά βάρη. 8) ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει την 
οικονοµική κατάσταση ή την λειτουργία της εταιρείας. 9) Η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση 
του Μετοχικού Κεφαλαίου µε µετρητά, ολοκληρώθηκε στο ∆’ τρίµηνο του 2000 και η σχετική έκθεση δηµοσιεύτηκε στην 
εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 28/2/2001. 10) Η ανάλυση των εσόδων κατά κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας 
ΣΤΑΚΟ∆ 91 έχει ως εξής: 51.52 Χονδρικό Εµπόριο Μετάλλων 3.157 εκατ. δρχ., 27.22 Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων 2.762 
εκατ. δρχ., 74.15 ∆ιαχείριση  ελεγχουσών εταιρειών 28 εκατ. δρχ. 

 
Ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε το 2000 σε 5.9 δισ. δρχ. από 19.4 δισ. δρχ. το 

1999, λόγω εισφοράς του µεταλλουργικού κλάδου στις 31/3/2000 στην θυγατρική 

εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και τη µετατροπή της Εταιρίας σε 

συµµετοχών.  

 

Το περιθώριο µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) ανήλθε το 2000 σε 20,1%  επί της 

αξίας  των πωλήσεων έναντι 15,1% το 1999.   

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σχετίζονται άµεσα µε την διακύµανση των πωλήσεων 

και αφορούν σε φορτωτικά, έσοδα από αποστολή αγαθών, αποζηµιώσεις ελλειµατικών 

παραγγελιών και ενοίκια κτιρίων. Στη χρήση 2000 διαµορφώθηκαν σε 150 εκ. δρχ. 

 

Τα λειτουργικά έξοδα ως ποσοστό στον κύκλο εργασιών κατά την υπό εξέταση περίοδο 

αυξήθηκαν σε 10,9% από 7% την προηγούµενη χρήση, γεγονός που οφείλεται στην 

αναδιάρθρωση της Εταιρίας και τη δηµιουργία Οµίλου. Ο πίνακας που ακολουθεί 

παρουσιάζει την εξέλιξη των λειτουργικών εξόδων την περίοδο  1999 – 2000:  

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ) 
ποσά σε εκατ. δρχ.  

 1999 % 2000 % 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  19.422   5.947   

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 546 2,8% 379 6,4% 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 813 4,2% 272 4,6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ  1.359 7,0% 651 10,9% 
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ανήλθαν το 2000 σε 36 εκ. δρχ. και αφορούν κυρίως 

σε πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές. 
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Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα διαµορφώθηκαν κατά τη χρήση του 2000 σε 266 εκ. 

δρχ. και περιλαµβάνουν χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ύψους 263 εκ. δρχ. και 

φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 3 εκ. δρχ.  

 
 
Η κατανοµή των αποσβέσεων κατά την διετία 1999 – 2000 παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  1999 2000 

Κόστος Παραγωγής 212 50 

Έξοδα ∆ιοίκησης 145 90 

Έξοδα διάθεσης 88 24 

Σύνολο Αποσβέσεων   342 164 
 

 

Τελικά τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 87 εκ. 

δρχ. έναντι 1,089 δισ. δρχ. το 1999.   

 
 
 
8.2.1. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών 

δαπανών της Εταιρίας για την περίοδο 1999 – 2000: 

 
 

(σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 

Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 0 0

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 268 250

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα 74 23

Σύνολο 342 273
 
 
 
 
 
 
8.3. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των προ φόρων και αποσβέσεων 

κερδών για την περίοδο 1999 – 2000:  

 
 
 

∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 
 (εκατ. δρχ.) 

1999        
 

2000  ΣΥΝΟΛΟ 
(διετίας) 

% 

ΚΈΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΈΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΦΌΡΩΝ 1.534 251 1.785 91,1% 

Πλέον: Υπόλοιπο κερδών 
προηγούµενων χρήσεων 0 28 28 1,4% 

Πλέον: Αποθεµατικά για διάθεση 0 146 146 7,5% 

Σύνολο 1.534 425 1.959 100% 

∆ιατέθηκαν ως ακολούθως: 

Αποσβέσεις 445 164 609 31,1% 

Τακτικό Αποθεµατικό 35 2 37 1,9% 

Ειδικά Αποθεµατικά 6 10 17 0,8% 

Μερίσµατα 591 177 768 39,2% 

Φόρος Εισοδήµατος 372 48 421 21,5% 

Λοιποί Φόροι 16 20 36 1,8% 

∆ιανοµή Κερδών στο Προσωπικό 40 0 40 2,0% 

Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο 28 4 32 1,6% 

Σύνολο 1.534 425 1.959 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της οικονοµικής κατάστασης της 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» για την περίοδο 1999 - 2000 : 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                    (ποσά σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 361  328 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (276) (151) 
Αναπόσβεςτα Έξοδα Εγκαταστάσεως 85  177 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 5.802 1.291 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (2.344) (237) 
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.458 1.054 
Συµµετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµ/κές Απαιτήσεις 2.334  13.640 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.792 14.694 
Αποθέµατα 6.130  0 
Πελάτες, Γραµµάτια Εισπρακτέα & σε Καθυστέρηση & 
Επιταγές Εισπρακτέες  11.379  0 

Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόµενη Χρήση 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις 297  476 
Χρεόγραφα 1.829  2.664 
∆ιαθέςιµα 1.150  402 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20.785 3.542 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 36  1 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.698  18.414 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  1999 2000 
Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο 5.906  8.858 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 7.481 4.528 
∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων  0 89 

Αποθεµατικά & Λοιποί Λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων 2.133 1.515 
Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο 28 4 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  15.548 14.994 
Προβλέψεις διάφορες 0  0 
Μακροπρόθεςµες υποχρεώσεις 12  12 
Προµηθευτές – Γραµµάτια Πληρωτέα 6.740 25 
Τράπεζες 2.845 3.158 
Προκαταβολές Πελατών 253 0 
Φόροι – Τέλη 547 6 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 41 15 
Μερίσµατα Πληρωτέα 593 195 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 62 1 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 11.082 3.399 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.094 3.411 
Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 57  9 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.698  18.414 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση 
Ταµειακών Ροών της Ανώνυµης Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής 
χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2000. Ο έλεγχος µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση 
πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 
κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
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Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 
Τέθηκαν στη διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρεία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση του λογιστικού χειρισµού της πρόβλεψης για ζηµιά από 
υποτίµηση χρεογράφων, που αναφέρεται στην σηµείωση µας αρ. 1. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση εκτός από την περίπτωση των παρακάτω σηµειώσεων 
µας 1 και 2. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το 
Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920, ενώ η Κατάσταση Ταµιακών Ροών έχει καταρτισθεί µε βάση τις οικονοµικές καταστάσεις 
και τα τηρούµενα από την εταιρεία βιβλία και στοιχεία. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:  
 1) Η πρόβλεψη για υποτίµηση χρεογράφων ποσού δρχ. 400.275.177 (µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. δρχ. 
16.746.949 και µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού δρχ. 383.528.228) µείωσε απ’ ευθείας τους 
λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη σηµείωση αρ. 3 της εταιρείας, χωρίς να 
προηγηθεί, όπως προβλέπεται από τον κωδ Ν.2190/1920 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, η 
καταχώρησή της στα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσεως. 
  2) Με βάση την ευχέρεια που παρέχουν οι φορολογικές διατάξεις, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 
ποσού δρχ. 60.551.215 που προέκυψαν από αποτίµηση και πληρωµή υποχρεώσεων σε συνάλλαγµα, 
καταχωρήθηκαν στα έξοδα εγκαταστάσεως για να επιβαρύνουν  τα αποτελέσµατα των δύο επόµενων 
χρήσεων. 
 3) Η εταιρεία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. ιε' του Ν.2238/94 και την υπ' αριθµ. 205/1988 
γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη 
αποζηµίωσης του προσωπικού της, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση που, κατά την 
31/12/2000, υπολογίζεται στο ποσό των δρχ. 15 εκατ. περίπου. 
 Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών, αφού 
ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, 
την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2000 και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία καθώς και τις Ταµιακές Ροές από τις 
δραστηριότητες της εταιρείας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών 
αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η Εταιρεία εφάρµοσε 
στην προηγούµενη χρήση, εκτός από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεων µας αριθµ. 1 και 2. 

 
 

Αθήνα, 3  Μαΐου  2001 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ.ΤΣΙΑΒΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14971 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών 
 

 

Η αξία κτήσεως των εξόδων εγκατάστασης την 31.12.2000 διαµορφώθηκε σε 328 εκ. 

δρχ. από 361 εκ. δρχ. το 1999. 

 

Οι συµµετοχές και οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις ανέρχονται κατά την 31.12.2000 

σε 13,640 δισ. δρχ. από 2,334 δισ. δρχ. την 31.12.1999 και αφορούν σε συµµετοχές στο 

κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% ως ακολούθως: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2000 
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Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ % 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ

Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

31/12/00) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

ΚΕΡ∆Η 
(ΖΗΜΙΕΣ) 

2000 

1 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

1.000 99,78% 998 907 905 (21)

2 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 

6.000 98,33% 5.900 6.995 6.878 797

3 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ  1.000 99,00% 1.310 744 737 (35)

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 450 99,00% 825 484 479 (31)

5 ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΒΕΤΕ 2.500 74,57% 1.840 2.473 1.844 234

6 ∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 582 50,00% 820 1.128 564 77

7 Ν. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ 1.296 30,00% 1.765 6.086 1.826 871

8 DEMIL AA.E. 400 33,00% 132 400 132 
Λήξη 1ης 
Χρήσεως 
31-12-01 

9 
ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΑΕΤΒΕ 

20 100,00% 50 50 50 
Προκ/λή για 

αγορά 
συµ/χής 

 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

 13.640 19.267 13.415 1.891

 

 

Στα χρεόγραφα (µετοχές και µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων) έγινε πρόβλεψη υποτίµησης 
µε βάση την µέση καθαρή τιµή ∆εκεµβρίου 2000 για 471,5 εκ. δρχ. από την οποία 71,2 
εκ. δρχ. έγιναν την προηγούµενη χρήση. 
 
 
Η ανάλυση των µετοχών και χρεογράφων της Εταιρίας την 31.12.2000 έχει ως 
ακολούθως: 
 
 
 
 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ποσά σε εκ. δρχ.) 31.12.2000 

Ι. ΜΕΤΟΧΕΣ 
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ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ 24,1 

ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ  ΣΤΟ ΧΑΑ: 

ARROW AEEX 900,0 

CLUB HOTEL  ΛΟΥΤΡΑΚΙ 911,4 

ΜΑRFIN MAGNUM AEEX 300,0 

ΙΙ. MEΡΙ∆ΙΑ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 
ALPHA TRUST N. EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  250,0 
ΑLPHA TRUST ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 250,0 
ALPHA TRUST ΕUROSTAR 250,0 
ALPHA TRUST ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 250,0 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ (471,5) 

ΣΥΝΟΛΟ 2.664 
 
 
 
Τo σύνολο ιδίων κεφαλαίων κατά την χρήση 2000 διαµορφώνεται σε 14,994 δισ. δρχ. 

έναντι 15,548 δισ. δρχ. το 1999. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας µετά την τελευταία 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση «∆ιαφοράς από έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο» κατά 2,953 δισ. δρχ., διαµορφώνεται σε 8,858 δισ. δρχ. διαιρούµενο σε 

17.716.608 µετοχές ονοµαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστη. 

 

Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων ανέρχεται σε 3,399 δισ. δρχ, ενώ οι 
βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας ανά νόµισµα, συνολικού ποσού 
3,158 δισ. δρχ., αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΣΟΤΙΜΟ 

ΣΕ ∆ΡΧ. 
EUROBANK EURO 845 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ CHF 1.701 
ΒΝP USD 604 
ALPHA BANK GRD 8 
ΣΥΝΟΛΟ  3.157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι βασικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

της Εταιρίας για την περίοδο 1999 – 2000: 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 1999 2000 

Α. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%)   

ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  -2,95% -69,38% 

ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 14,19% -92,03% 

ΚΕΡ∆ΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΑΜΟΙΒΕΣ ∆.Σ. -10,05% -72,44% 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ) 3,70% -77,74% 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  56,20% -31,03% 

Β. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (%)   

ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9,65% 0,38% 
ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  6,45% 0,57% 

Γ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (:1)   

ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,88 1,04 

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 1,32 1,04 

∆. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ΗΜΕΡΕΣ)   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  219 - 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  - - 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 136 - 

Ε. ∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ (:1)   

ΞΕΝΑ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,72 0,23 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,18 0,21 

ΣΤ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ   

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α / ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 0,13 0,24 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α / ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ & ΦΟΡΩΝ  0,31 3,15 

 

Σηµειώνεται ότι λόγω της µετατροπής της Εταιρίας σε συµµετοχών και της 

πραγµατοποιηθείσας απόσχισης τα µεγέθη του 2000 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα 

αντίστοιχα του 1999, ενώ ορισµένοι δείκτες λόγω του νέου αντικειµένου της δεν είναι 

δυνατό να υπολογισθούν. 

 

 

8.6. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

ΑΠΟ 1/1/2000 ΜΕΧΡΙ 31/12/2000 

 

  Ποσά σε δρχ. 
Α ν ά λ υ σ η Χρήση 2000 

Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες  

Ταµιακές εισροές  
Πωλήσεις 5.946.657.250
Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 149.534.188
Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 24.474.251
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10.314.748
Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 3.303.048
Έσοδα χρεογράφων 11.451.339
Πώληση χρεογράφων  -
Μείωση Απαιτήσεων 11.424.631.696
Αφαιρούνται:  
Αγορά χρεογράφων (1.235.453.000)
Αύξηση απαιτήσεων  -
Εισφορά απαιτήσεων για απόκτηση συµµετοχών (7.715.103.587)

Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 8.619.809.933
Ταµιακές εκροές  
Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) 4.750.849.611
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 378.859.718
Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών – Αναπτύξεως  -
Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 272.282.883
Έξοδα Υποαπασχολήσεως /Αδράνειας  
Άλλα έξοδα 275.380.616
Αύξηση αποθεµάτων  -
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού  -
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 47.697.948
Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) 7.065.971.648
Εισφορά αποθεµάτων  για απόκτηση συµµετοχών 7.278.316.306
Αφαιρούνται:  
Μείωση Αποθεµάτων (6.129.762.865)
Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (35.193.287)
Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού  -
Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)  -
Εισφορά βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων για απόκτηση συµµετοχών (7.811.781.485)

Εισφορά µεταβατικών λογαριασµών παθητικού  για απόκτηση
συµµετοχών 

(106.439.833)
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Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 5.986.181.260
Ταµιακές Εκροές φόρων  
Φόροι ειςοδήµατος 48.378.526
Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 20.091.671
∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου  -
Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη 532.683.986
Αφαιρείται:  
Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη  -
Εισφορά  υποχρεώσεων από φόρους – τέλη για απόκτηση συµµετοχών (11.191.917)

Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 589.962.266
Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες 
Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α 

2.043.666.407

Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες  
Ταµιακές εισροές  
Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων  -
Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 11.757.998
Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων  
Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 1.740.600
Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 58.316.400
Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων)  
Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 71.814.998

Ταµιακές εκροές  
Αγορά Αςωµάτων Ακινητοποιήσεων  
Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 89.297.427
Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 5.457.818.129
Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων  
Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως 150.628.282
Εισφορά Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση και προκαταβολών για
απόκτηση συµµετοχών 

95.335.289

Εισφορά Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων για απόκτηση συµµετοχών 1.740.600

Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) 5.794.819.727
Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    (Β 100-Β 200)=Β (5.723.004.729)
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Ταµιακές εισροές  
Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο  -
Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων  -
Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  -
Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  (λογαριασµοί Τραπεζών) 
(λογαριαςµοί Τραπεζών) 

313.406.168

Εισφορά Βραχυπροθεσµων υποχρεώσεων τραπεζών για απόκτηση
συµµετοχών 

3.465.541.522

Σύνολο ταµιακών εισροών   (Γ 100) 3.778.947.690
Ταµιακές εκροές  
Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου  -
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Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων  -
Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  -
Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων                 
(λογαριασµοί Τραπεζών) 

 -

Τόκοι πληρωθέντες 273.175.720
Μερίσµατα πληρωθέντα 574.709.455
∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό  -
Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως  -
Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) 847.885.175
Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ 2.931.062.515
ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) (748.275.807)
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 1.150.194.503
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 401.918.696
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη χρήση 2000 η εταιρεία εισέφερε τον «Μεταλλουργικό Κλάδο» της στην εταιρεία

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»  και απέκτησε µετοχές αξίας δρχ 5.900.000.000 και

ποσοστό συµµετοχής 98,33%. Η επίδραση από την εισφορά των αποθεµάτων, των  απαιτήσεων, των

υποχρεώσεων και των µεταβατικών λογαριασµών, τελικού χρεωστικού υπολοίπου δρχ 3.695.541.025

κρίθηκε σκόπιµο να διαχωριστεί µε την χρησιµοποίηση ειδικών λογαριασµών που προστέθηκαν στο

υπόδειγµα της Κατάστασης Ταµιακών  Ροών. Η αξία των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων που

εισφέρθηκαν (πάγια, έξοδα εγκαταστάσεως,  προβλέψεις και αποθεµατικά)  τελικού  χρεωστικού

υπολοίπου δρχ 2.154.612.891 έχει συµψηφιστεί µε ισόποση αξία αγοράς συµµετοχών και δεν

περιλαµβάνεται στις µεταβολές της Κατάστασης  Ταµιακών Ροών. Το υπόλοιπο ποσό των δρχ

49.846.084 που αφορά την αξία των εισφεροµένων χρηµατικών διαθεσίµων καταχωρήθηκε στον

λογαριασµό «Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων» 

 
 
 
 
 
9. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 
 
 
Στη χρήση 2000 αποκτήθηκαν και ενοποιούνται για πρώτη φορά οι παρακάτω 

θυγατρικές εταιρείες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
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«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «∆ΙΟΓΕΝΗΣ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ».  Η εταιρεία 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.») απορρόφησε από 1/4/2000 τον «Μεταλλουργικό 

Κλάδο» της µητρικής εταιρείας που µετατράπηκε σε εταιρεία συµµετοχών. Η εταιρεία 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

απορρόφησε από 1/1/2000 την θυγατρική εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε» η οποία είχε περιληφθεί στην ενοποίηση της 31/12/2000.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο τρόπος ενοποίησης : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 
 
Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της Εταιρίας για την περίοδο 1999 - 2000 

παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ  *       (ποσά σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 

Κύκλος εργασιών 19.422 29.542

Εταιρία  Τρόπος 
Ενοποίησης  

Ποσοστό 
Συµµετοχής 

Μπήτρος Συµµετοχική  Πλήρης 100,0% 
Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε. Πλήρης 98,3% 
Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε. Πλήρης 99,8% 
Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε. Πλήρης 99,0% 
Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Τ.Τ.Ε. Α.Ε. Πλήρης 99,0% 
Μπήτρος Μεταλιµπέξ Α.Ε.Β.Ε. Πλήρης 74,6% 
∆.Γ. Βακόντιος Α.Β.Ε.Ε. Πλήρης  50,0% 
Νικ. Κιολείδης Α.Ε.Β.Ε. Καθαρή Θέση 30,0% 
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Μείον: Κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) (16.483) (23.964)

Μικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) 2.939 5.578 

(% επί του κύκλου εργασιών) 15,1% 18,9%

Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 424 486

Σύνολο  3.363 6.064 

Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης (561) (1.053)

Μείον: Έξοδα ∆ιάθεσης  (813) (1.423)

Σύνολο Εξόδων (1.373) (2.476)

(% επί του κύκλου εργασιών) 7,1% 8,4%

Λειτουργικό Αποτέλεσµα (προ αποσβέσεων) 1.989 3.588 

(% επί του κύκλου εργασιών) 10,2% 12,1%

Πλέον: Έσοδα & Κέρδη Συµµετοχών και Χρεογράφων 126 636

Πλέον: Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα 248 222

Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα (775) (1.355)

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων 1.589 3.091

(% επί του κύκλου εργασιών) 8,2% 10,5%

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 266 115

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα (343) (917)

Κέρδη προ Αποσβέσεων & Φόρων 1.511 2.289

(% επί του κύκλου εργασιών) 7,8% 7,7%

Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων (448) (612)

Κέρδη Περιόδου προ Φόρων  1.064 1.677

(% επί του κύκλου εργασιών) 5,5% 5,7%

Μείον: Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι  (16) (60)

Κέρδη Περιόδου προ Φόρων Εισοδήµατος Οµίλου 1.047 1.617

(% επί του κύκλου εργασιών) 5,4% 5,5%

Μείον: Αναλογία Μετόχων Μειοψηφίας 1 (110)

Κέρδη Οµίλου προ Φόρων 1.048 1.507

(% επί του κύκλου εργασιών) 5,4% 5,1%
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Στην ενοποίηση  εκτός της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης  οι 
εταιρείες α) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ», β) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ», γ) «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ»,  δ) «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ», ε) «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», 
στ) «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε» και µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης η συγγενής εταιρεία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ». Στην 
αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσης στην ενοποίηση περιλαµβάνονταν η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»,  η οποία απορροφήθηκε από την  εταιρεία  «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ»  και η εταιρεία 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ». 2) Η εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» απορρόφησε από 
1/4/2000 τον µεταλλουργικό κλάδο της µητρικής εταιρείας.  3) Στους λογαριασµούς  «Συµµετοχές σε συνδεµένες 
επιχειρήσεις», «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις»  και «Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται:  α)  Ποσό  δρχ 1.596 εκατ  που 
αφορά Μετοχές Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο και µιας κοινοπραξίας που έχουν αποτιµηθεί σε 
αξίες κτήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.  186/92 (Κ.Β.Σ). Σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του Ν.2190/20 η 
εσωτερική λογιστική αξία των παραπάνω µετοχών  µε βάση τους τελευταίους διαθέσιµους ισολογισµούς, ανέρχεται  σε δρχ.  
1.306  εκατ. και β)  ποσό  961 εκατ. δρχ. που αφορά προκαταβολή για απόκτηση µετοχών εταιριών του εσωτερικού.   4)  
Ποσό δρχ. 750 εκατ.   που αφορά προβλέψεις για υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο (δρχ.  17 εκατ.) και 
Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού (δρχ.  733 εκατ.)  συµψηφίστηκε κατά δρχ. 206 εκατ. µε αποθεµατικά από 
χρεόγραφα που είχαν σχηµατιστεί σε προηγούµενες χρήσεις και το υπόλοιπο ποσό δρχ. 544 εκατ. καταχωρήθηκε σε µείωση 
του τακτικού αποθεµατικού (δρχ. 481 εκατ.) και των δικαιωµάτων µειοψηφίας (δρχ. 63 εκατ.). 5) Με βάση τις διατάξεις του 
Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των κτιρίων και των συσσωρευµένων 
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αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ 1.010.996.286  
και η αξία των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά δρχ. 185.487.707  και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής 
δρχ. 825.508.579 από την  οποία ποσό δρχ. 162.660.836 µείωσε ζηµίες προηγούµενων χρήσεων των ενοποιούµενων 
εταιρειών και ποσό δρχ. 662.847.743 καταχωρήθηκε στους  λογαριασµούς  «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων» (δρχ. 598.387.893) και  «∆ικαιώµατα µειοψηφίας» (δρχ. 64.459.850). Οι αποσβέσεις της χρήσεως 
υπολογίστηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η 
αναπροσαρµογή κατά δρχ.16.405.000. 6) Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 213 άτοµα. 7) Επί των ακινήτων των 
εταιρειών του Οµίλου έχουν γραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού δρχ. 376 εκατ. για εξασφάλιση 
τραπεζικών δανείων. 8) ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει την οικονοµική 
κατάσταση ή την λειτουργία των εταιρειών του Οµίλου. 

 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου ανήλθε κατά το 2000 σε 29.5 δισ. δρχ. από δρχ. 19.4 

δισ. δρχ το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση 10.1 δισ. δρχ. και σε ποσοστό 52%. 

 

Ο συντελεστής µικτού κέρδους (προ αποσβέσεων) κατά την χρήση 2000, 

διαµορφώθηκε σε 18,9% επί των πωλήσεων συγκριτικά µε 15,1% το 1999. 

 

Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης διαµορφώθηκαν σε δρχ. 486 εκ. δρχ. έναντι δρχ. 424 

εκ. δρχ. το 1999 παρουσιάζοντας αύξηση 62 εκ. δρχ. και ποσοστιαία µεταβολή 14,63%. 

 

Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης (προ αποσβέσεων) ανήλθαν σε 2,5 δισ. δρχ. έναντι 

1,4 δισ. δρχ. το 1999 παρουσιάζοντας αύξηση σε δρχ. 1,1 δισ. δρχ. και σε ποσοστό 

78,6%. Ως ποσοστό επί των πωλήσεων διαµορφώθηκαν στο 8,4% συγκριτικά µε 7,1% το 

1999. 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην υπό εξέταση περίοδο διαµορφώθηκαν σε δρχ. 917 

εκ. έναντι 343 εκ. δρχ. το 1999, παρουσιάζοντας αύξηση σε δρχ. 574 εκ. και σε ποσοστό 

167,08%. 

 

Τα έσοδα και κέρδη συµµετοχών διαµορφώθηκαν σε 636 εκ. δρχ. από 126 εκ. δρχ. το 

1999, και κατά κύριο λόγο προέρχονται από κέρδη συµµετοχών στη συγγενή εταιρία  

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ δρχ. 522 εκ., που ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 

Τα έσοδα από πιστωτικούς τόκους διαµορφώθηκαν στη χρήση 2000  σε δρχ. 115 εκ. 

δρχ. από 266 εκ. δρχ. το 1999 παρουσιάζοντας µείωση δρχ. 151 εκ. και σε ποσοστό 

56,81% 

 

Τα έκτακτα έσοδα κατά το 2000 µειώθηκαν σε δρχ. 222 εκ. από δρχ. 248 εκ. το 1999. 

 

Τα έκτακτα έξοδα διαµορφώθηκαν σε 1,355 δισ. δρχ από 775 εκ. δρχ παρουσιάζοντας 

αύξηση που οφείλεται κυρίως σε συναλλαγµατικές διαφορές που προέκυψαν από 
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εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα και κυρίως σε USD κατά την 

31/12/2000. 

 

Οι ενοποιηµένες αποσβέσεις ανήλθαν κατά την χρήση 2000 σε 612 εκ. δρχ. έναντι 448 

εκ. δρχ. το 1999. Η κατανοµή των αποσβέσεων κατά την διετία 1999 – 2000 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  1999 2000 

Κόστος Παραγωγής 212 210 

Έξοδα ∆ιοίκησης 148 258 

Έξοδα διάθεσης 88 144 

Σύνολο Αποσβέσεων   448 612 
 

Τα καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων διαµορφώθηκαν σε δρχ. 1,5 

δισ. δρχ. από 1 δισ. δρχ.  κατά την προηγούµενη χρήση, παρουσιάζοντας ποσοστιαία 

αύξηση  43,78% , ενώ ο φόρος εισοδήµατος, που αναλογεί στα κέρδη των εταιρειών του 

Οµίλου για τη χρήση 2000, ανέρχεται σε ποσό 393 εκ. δρχ. 

 

Σηµειώνουµε τέλος ότι η αναφορά σε ποσοστά και µεταβολές είναι ενδεικτική, αφού 

µεγάλο µέρος των µεταβολών οφείλεται στην αύξηση των ενοποιούµενων εταιρειών σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη της ενοποιηµένης οικονοµικής 

κατάστασης για την περίοδο 1999 - 2000 : 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                               (ποσά σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Έξοδα Εγκαταστάσεως 373 1.583 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (278) (462) 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκαταστάσεως 95 1.121 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 1 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 0  
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Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 1 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.296 11.730 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (2.344) (3.619) 
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.952 8.112 
Συµµετοχές & Άλλες Μακροπρόθεσµες Χρηµ/κές Απαιτήσεις 342 2.128 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.294 10.240 
Αποθέµατα 6.130 10.166 
Πελάτες, Γραµµάτια Εισπρακτέα & σε Καθυστέρηση & 
Επιταγές Εισπρακτέες  11.379 11.863 

Κεφάλαιο Εισπρακτέο στην Επόµενη Χρήση 0 0 
Λοιπές απαιτήσεις 324 975 
Χρεόγραφα 1.829 3.271 
∆ιαθέσιµα 2.667 1.456 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 22.329 27.731 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 36 21 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 26.754 39.113 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ  1.999 2.000 
Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο 5.906 8.858 
∆ιαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 7.481 4.528 
∆ιαφορές από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων  0 598 

Αποθεµατικά & Λοιποί Λογαριασµοί Ιδίων Κεφαλαίων 2.133 1.495 
Υπόλοιπο Κερδών Εις Νέο 4 1.008 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 61 1.324 
∆ιαφορές Ενοποίησης  6 (1.719) 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  15.590 16.094 
Προβλέψεις διάφορες 0 96 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 12 12 
Προµηθευτές – Γραµµάτια Πληρωτέα 6.744 10.463 
Τράπεζες 2.845 10.826 
Προκαταβολές Πελατών 253 236 
Φόροι – Τέλη 548 979 
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 41 69 
Μερίσµατα Πληρωτέα 593 195 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 72 60 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 11.095 22.829 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 11.107 22.841 
Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού 57 82 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 26.754 39.017 
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ  ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και των θυγατρικών της 

 
Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920, τον δεύτερο Eνοποιηµένο Iσολογισµό και 
την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών Ροών καθώς και το 
σχετικό Προσάρτηµα της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της για τη 
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χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2000. Εφαρµόσαµε τις διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για το σκοπό 
του ελέγχου µας, οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της ενοποιηµένης Εκθέσεως 
∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων δύο επιχειρήσεων  που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 27% και 25% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές 
έχουν ελεγχθεί από άλλους αναγνωρισµένους ελεγκτές, στα πιστοποιητικά ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε 
για να εκφράσουµε τη γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα περιλαµβανόµενα στην 
ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Στην ενοποίηση περιλαµβάνονται και οικονοµικές 
καταστάσεις µιας εταιρείας που δεν έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισµένο ελεγκτή που αντιπροσωπεύουν 
συνολικά ποσοστό 2% και 0% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και κύκλου εργασιών και τις οποίες δεν 
ελέγξαµε,  λόγω της µικρής σηµασίας τους.  
Από τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 
 1) Η σχηµατισµένη µέχρι 31/12/2000 πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού δρχ. 366 εκατ. ενδεχοµένως 
να µην επαρκέσει για να καλύψει πλήρως τις πιθανές απώλειες από απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού δρχ. 
880 εκατ. περίπου που περιλαµβάνονται  στο λογαριασµούς των απαιτήσεων. 2) Η πρόβλεψη για υποτίµηση 
χρεογράφων ποσού  δρχ. 749.880.366 (µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. δρχ. 17.355.009 και µεριδίων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων εσωτερικού δρχ. 732.525.357) µείωσε απ’ ευθείας τους λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στη σηµείωση αρ. 4 της εταιρείας, χωρίς να προηγηθεί, όπως προβλέπουν οι διατάξεις 
του κωδ. Ν.2190/1920, η καταχώρησή της στα αποτελέσµατα της χρήσεως. 3)  Οι εταιρείες του Οµίλου 
βασιζόµενες  στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. ιε' του Ν.2238/94 και την υπ' αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της 
Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης του 
προσωπικού τους, λόγω εξόδου του από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, ποσού δρχ. 148 εκατ. περίπου. 4) 
∆εν διενεργήθηκαν, από θυγατρικές εταιρείες,  στη χρήση 2000 αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων και των 
εξόδων εγκατάστασης ποσού δρχ. 102 εκατ. περίπου ενώ παραµένουν αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης δρχ. 
130 εκατ. περίπου που έπρεπε να έχουν αποσβεστεί σε προηγούµενες χρήσεις. 5) Με βάση την ευχέρεια που 
παρέχουν οι φορολογικές διατάξεις, χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ. 479 εκατ.  από 
αποτίµηση & πληρωµή υποχρεώσεων σε συνάλλαγµα, καταχωρήθηκαν   στα έξοδα εγκαταστάσεως για να 
επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των δύο επόµενων χρήσεων. Επίσης τα αποτελέσµατα της χρήσεως έχουν 
επιβαρυνθεί  µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές προηγούµενων χρήσεων δρχ. 159 εκατ. ενώ 
παραµένουν στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης για να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων, 
αντίστοιχες χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές δρχ. 270 εκατ. Από το ποσό των δρχ. 270 εκατ. έπρεπε να 
είχαν αποσβεστεί σε προηγούµενες χρήσεις συναλλαγµατικές διαφορές ποσού δρχ. 131 εκατ. 
Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι σηµειώσεις της 
εταιρείας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. 
Ν. 2190/1920 και απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων 
που εφαρµόζει η µητρική εταιρεία και οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες 
που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση εκτός από τις περιπτώσεις των ανωτέρω παρατηρήσεών µας 
αριθ. 2,  4 και 5, την περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµιακές 
Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2000. 
 

Αθήνα, 3  Μαΐου  2001 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝ. ΤΣΙΑΒΟΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14971 

Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών 
9.3. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΒΑΣΗ 

 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΡ.  Μ.Α.Ε.  7343/06/Β/86/13 

Ε ν ο π ο ι η µ έ ν η Κ α τ ά σ τ α σ η   Τ α µ ε ι α κ ώ ν   Ρ ο ώ ν 
τ η ς  χ ρ ή σ ε ω ς :  α π ό 1/1/2000 µ έ χ ρ ι 31/12/2000 

 

    Ποσά σε δρχ. 
Α/Α Α ν ά λ υ σ η Χρήση 2000 
  ΤΑΜΙΑΚΈΣ ΡΟΈΣ ΑΠΌ ΣΥΝΉΘΕΙΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ) 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ 

 

Α 100 Ταµιακές εισροές  
  101 Πωλήσεις 29.541.778.369
  102 Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως 486.058.365
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  103 Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 255.717.111
  104 Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 10.632.836
  105 Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κ.λ.π.] 114.993.743
  106 Έσοδα χρεογράφων 55.637.180
  107 Πώληση χρεογράφων 2.879.200
  108 Μείωση Απαιτήσεων 895.174.649
    Αφαιρούνται:  
  109 Αγορά χρεογράφων (2.107.638.000)
  110 Αύξηση απαιτήσεων  
    Σύνολο Ταµιακών Εισροών (Α100) 29.255.233.453
Α 200 Ταµιακές εκροές  
  201 Κόστος πωληθέντων (µείον Αποσβέσεις και προβλέψεις) 23.963.976.339
  202 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιοικήσεως 1.059.748.320
  203 Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών – Αναπτύξεως  -
  204 Έξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως 1.430.726.903
  205 Έξοδα Υποαπασχολήσεως /Αδράνειας  
  206 Άλλα έξοδα 1.063.044.443
  207 Αύξηση αποθεµάτων 2.469.021.884
  208 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού  -
  209 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού  
  210 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)  -
    Αφαιρούνται:  
  211 Μείωση Αποθεµάτων  -

  212 Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού (34.893.231)
  213 Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού (17.939.081)
  214 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) (1.943.581.107)
    Σύνολο Ταµιακών Εκροών (Α200) 27.990.104.470
Α 300 Ταµιακές Εκροές φόρων  
  301Φόροι εισοδήµατος 393.390.091
  302 Μη ενσωµατούµενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 60.247.333
  303 ∆ιαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου 4.175.828

  304 Μείωση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη  -
   Αφαιρείται:  

  305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους – τέλη (336.949.951)
    Σύνολο Ταµιακών εκροών φόρων (Α300) 120.863.301
    Ταµιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραςτηριότητες 

Αλγεβρικό άθροισµα Α100-Α200-Α300=Α 
1.144.265.682

Β  Ταµιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες  
Β 100 Ταµιακές εισροές  

  101 Πώληση Ασώµατων Ακινητοποιήσεων  -
  102 Πώληση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 67.825.758

 103 Πώληση Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων  
  104 Μείωση µακροπρόθεσµων Απαιτήσεων  -
  105 Έσοδα Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 58.316.400
  106 Πιστωτικοί τόκοι (Μακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων)  
    Σύνολο Ταµιακών εισροών (Β100) 126.142.158
Β 200 Ταµιακές εκροές  

  201 Αγορά Ασωµάτων Ακινητοποιήσεων  -
  202 Αγορά Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 2.082.977.534



 

                          
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2000 • ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

59

  203 Αγορά Συµµετοχών και τίτλων Ακινητοποιήσεων 3.511.443.755
  204 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 208.193
  205 Αύξηση Εξόδων εγκαταστάσεως 694.103.244
    Σύνολο Ταµιακών εκροών (Β 200) 6.288.732.726
    Ταµιακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    (Β 100-Β 

200)=Β 
(6.162.590.568)

Γ   Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  
Γ 100 Ταµιακές εισροές  
  101 Είσπραξη αύξησης Μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 100.819.903
  102 Είσπραξη Επιχορηγήσεων Παγίων  -
  103 Αύξηση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  -
  Αύξηση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  
  

104 
(λογαριασµοί Τραπεζών) 

5.209.579.295

    Σύνολο ταµιακών εισροών   (Γ 100) 5.310.399.198
  200 Ταµιακές εκροές  
  201 Μείωση (επιστροφή) Μετοχικού Κεφαλαίου  -
  202 Επιστροφή Επιχορηγήσεων Παγίων  -
  203 Μείωση Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων  -
  Μείωση Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων                 
  

204 
(λογαριασµοί Τραπεζών) 

 -

  205 Τόκοι πληρωθέντες 902.934.321
  206 Μερίσµατα πληρωθέντα 599.709.455
  207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό  -
  208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως  -

    Σύνολο Ταµιακών εκροών (Γ 200) 1.502.643.776

  
ΙΙ Ταµιακές Ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-

Γ200)=Γ 
3.807.755.422

  ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ (αλγεβρικό άθροισµα Α+Β+Γ) (1.210.569.464)
  

  
ΠΛΕΟΝ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 2.666.760.872

    ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000 1.456.191.408
 
 

 
 
 
 
 
 
10. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2000 περιλαµβάνονται για πρώτη
φορά  έξι εταιρείες που αποκτήθηκαν στη χρήση 2000 Μεταξύ των εταιρειών συµπεριλαµβάνονται: α) Η
εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕ» η οποία απορρόφησε στη χρήση την εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕΒΕ» που περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση της 31/12/1999 και β) Η εταιρεία
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» στην οποία εισφέρθηκε από 1/4/2000 ο «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΟΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ» της µητρικής εταιρείας. 

 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. δε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε 

επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ούτε έχει 

ενιαία διεύθυνση ή κοινή διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση, ούτε 

υπάρχουν συµβάσεις ελέγχου πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας, πλην 

αυτών που αναφέρονται παρακάτω.    
 
 
Α.ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΤΟ 2000 
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές της Εταιρίας την 31.12.2000: 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ % 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ 

Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
(ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

31/12/00) 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΚΑΘΑΡΗ 

ΘΕΣΗ 

ΚΕΡ∆Η 
(ΖΗΜΙΕΣ) 

 2000 

1 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

1.000.000.00
0 99,78% 997.780.000 907.011.344 904.997.779 (21.463.967) 

2 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε. 

6.000.200.00
0 98,33% 5.900.000.000 6.994.661.746 6.877.850.895 796.905.655 

3 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

1.000.000.00
0 99,00% 1.310.017.500 744.328.027 736.884.747 (34.981.563) 

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 450.000.000 99,00% 824.892.205 483.746.110 478.908.649 (30.723.055) 

5 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 

2.500.000.00
0 74,57% 1.840.000.000 2.473.474.932 1.844.420.787 233.508.007 

6 ∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 582.000.000 50,00% 820.000.000 1.128.047.062 564.023.531 72.490.601 

7 ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 
ΑΕΒΕ 

1.295.919.00
0 30,00% 1.765.043.040 6.086.145.974 1.825.843.792 871.300.907 

8 DEMIL AA.E. 400.000.000 33,00% 132.000.000 400.000.000 132.000.000 
Λήξη 1ης 
Χρήσεως 
31-12-01 

9 
ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΑΕΤΕΒ 

20.000.000 100,00% 50.000.000 50.000.000 50.000.000 
Προκαταβολή για 

αγορά 
συµµετοχής 

 ΣΥΝΟΛΟ   13.639.732.745 19.267.415.195 13.414.930.180 1.887.036.585 

Σηµειώνεται ότι: α) Στη στήλη κέρδη (ζηµίες) έχουν αφαιρεθεί (προστεθεί) οι λοιποί µη 
ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι  και οι διαφορές φορολογικού ελέγχου β) 
Στην καθαρή θέση περιλαµβάνεται το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ισολογισµού της 
31/12/2000 πλέον των προτεινόµενων προς διάθεση µερισµάτων της χρήσεως 2000 

. 



 

∆ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΝ 31.12.2000 
 

 
 

74,57% 

30% 
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.E. 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. 

99%
ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.

50% 
∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 

99,78%

ΜΠΗΤΡΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

 Arrow Α.Ε.Ε.Χ. 
 Marfin Magnum 

A.E.E.X. 
 Α/Κ Alpha Trust 
 Λοιπές 

33% 
DEMIL Α.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.  
99%98,33% 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

 

                          
ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ 2000 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

61



 

 62

    10.1. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
10.1.1. Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό 

 
 

Έτος Ίδρυσης   : 1991 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής 

Αντικείµενο Εργασιών : Εµπορία   και   επεξεργασία    όλου   του   

φάσµατος επιµήκων και πλατέων προϊόντων 

σιδήρου και χάλυβα.  

∆ιάρκεια    : 50 έτη (ήτοι έως το 2040) 

 
 

H ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1991 µε την επωνυµία 

ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ και διακριτικό τίτλο ΩΡΙΩΝ Α.Ε. και καταχωρήθηκε στα Μητρώα 

Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης µε Αρ 22404/03/Β/90/72. Από 

ιδρύσεώς της η έδρα της βρίσκεται στο ∆ήµο Ασπροπύργου, ενώ η αρχική της 

δραστηριότητα αφορούσε στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης συστηµάτων 

ηλεκτρονικής. 

 

Η  εταιρία βρισκόταν σε αδράνεια από το 1995 έως το 1999, οπότε και εισεφέρθη 

σε αυτήν ο µεταλλουργικός κλάδος της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.). Ταυτόχρονα, άλλαξε η επωνυµία της εταιρίας από ΩΡΙΩΝ 

Α.Ε.. σε ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.. Συγκεκριµένα, η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας την 24/04/2000 αποφάσισε µεταξύ άλλων τα 

εξής:  

 

• Την µετατροπή των µετοχών της εταιρίας από ανώνυµες σε ονοµαστικές, µε 

ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της. 

 

• Τη µείωση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της εταιρίας από ∆ρ. 6.000 σε 

∆ρ. 500 ανά µετοχή, µε ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 

 

• Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των ∆ρ. 

97.479.903 µε καταβολή µετρητών και ταυτόχρονη µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά το ποσό αυτό, µε σκοπό τον συµψηφισµό ζηµιών, και ανάλογη 

τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. 
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4. Η άσκηση της εµπορίας των ανωτέρω αγαθών µε οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή 

κοινοπρακτική συνεργασία, καθώς και η πώλησή τους για λογαριασµό τρίτων. 

• Τη µεταβολή του σκοπού της εταιρίας ώστε να ασκεί τις δραστηριότητες τις 

σχετικές µε τη µεταλλουργία που ασκούσε µέχρι τούδε η Εταιρία.  

 

• Την αλλαγή της επωνυµίας της Εταιρίας από ΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, σε ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ µε 

διακριτικό τίτλο ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.). 

 

• Την παράταση της διάρκειας της εταιρίας. 

 

• Την εισφορά στην εταιρία του αποσχισθέντος από την εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - Προϊόντα Σιδήρου και 

Χάλυβα) µεταλλουργικού κλάδου και την έγκριση των λογιστικών καταστάσεων 

µετασχηµατισµού της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

1-5 του Ν.2166/1993. 

 

Έως την 24/04/2000, ο σκοπός της Εταιρίας σύµφωνα µε το καταστατικό της ήταν 

η έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, περιφερειακών διατάξεων και ταµειακών µηχανών και τµηµάτων 

αυτών, όπως και κάθε είδους ηλεκτρονικών υλικών, καθώς και τηλεπικοινωνιακών 

υλικών παντός είδους, όπως µεταφορά και επεξεργασία ήχου και εικόνας. 

 

Μετά την εισφορά του µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (νυν 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.) στην ΩΡΙΩΝ Α.Ε. (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.), ο καταστατικός σκοπός της εταιρίας µετεβλήθη και 

είναι σήµερα ο εξής:  

 

1. Η εµπορία λαµαρινών, σιδήρων και µεταλλουργικών προϊόντων γενικά, 

προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού. 

2. Η συµµετοχή σε βιοµηχανίες παραγωγής σιδήρου διαφόρων µορφών. 

3. Η εµπορία παλαιών σιδήρων και µετάλλων και η διάλυση πλοίων. 

5. Η ίδρυση εργοστασίου σιδηρών κατασκευών. 
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9. Για την ευόδωση των καταστατικών σκοπών της Εταιρίας η αγορά, ανέγερση 

και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 973/5.10.1999 απόφαση της Νοµαρχίας ∆υτικής 

Αττικής (Αριθµ. Πρωτ. 2560/Φ14ΑΣΠΡ3196) ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας του 

εργοστασίου της Εταιρίας µε διάρκεια αορίστου χρόνου. Η άδεια αυτή αφορά 

παραγωγικά µηχανήµατα στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στον Ασπρόπυργο, οι 

οποίες έχουν ισχύ 3.552,2ΗΡ και συνολική αξία δρχ. 1.700.000.000.  

 

6. Η εγκατάσταση µηχανηµάτων επεξεργασίας, κοπής και διαµορφώσεως γενικά 

των προϊόντων χάλυβα κάθε µορφής που διακινούνται από την εταιρία από το 

εξωτερικό ή το εσωτερικό. 

7. Η ίδρυση χαλυβουργείου. 

8. Να ενεργεί ως εµπορικός αντιπρόσωπος ή πράκτορας οίκων του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα 

µε τους σκοπούς της εταιρίας. 

10. Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άµεσα ή 

έµµεσα µε τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρίας. 

 

Η διάρκεια της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. έχει ορισθεί σε πενήντα 

(50) χρόνια και λήγει την 8/8/2040. Η εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο 

Ανωνύµων Εταιριών µε αριθµό 22404/03/Β/90/72. 

 

 
 
 
10.1.2. Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών 

 

Η Εταιρία ασχολείται µε την εµπορία και επεξεργασία όλου του φάσµατος 

επιµήκων και πλατέων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. Τα επιµήκη περιλαµβάνουν 

σίδηρο εµπορίου, δοκούς, σίδηρο οπλισµού σκυροδέµατος, σωληνωτά και 

κοιλοδοκούς, ενώ τα πλατέα περιλαµβάνουν λαµαρίνες διαφόρων ποιοτήτων 

ψυχρής και θερµής έλασης. Τα προϊόντα αυτά διατίθενται  ελεύθερα –ή µη 

εκτελωνισµένα (τράνζιτ) σε δικαιούχους ατέλειας- σε µορφές, ποιότητες, διαστάσεις 

και ποσότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των χρηστών σιδήρου 

και χάλυβα. 

 

Η Εταιρία µετά την πολύ επιτυχηµένη πορεία της, αποφάσισε το 1989 να 

ακολουθήσει το παράδειγµα των µεγάλων επιχειρήσεων αποθήκευσης και 

διακίνησης χάλυβα (steel stockholders) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δηµιουργία  
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Οι τελικοί αποδέκτες των εµπορευµάτων και προϊόντων καλύπτουν ευρύ και 

διαφοροποιηµένο φάσµα χρηστικών λειτουργιών και συνεπώς τοµέων 

δραστηριότητας. Οι εταιρία διαχωρίζει τους πελάτες τις σε τέσσερις κατηγορίες µε 

βάση τον τοµέα δραστηριοποίησής τους: βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, τεχνικές εταιρίες 

και εταιρίες µεταλλικών κατασκευών, έµποροι σιδήρου και λοιποί πελάτες.  

Οι γραµµές παραγωγής είναι εγκατεστηµένες σε βιοµηχανικό χώρο συνολικής 

επιφανείας 12.000 τ.µ.  Πρόκειται για 11 γραµµές παραγωγής και επεξεργασίας 

χαλυβουργικών προϊόντων που αφορούν: 

οργανωµένων κέντρων αποθήκευσης, επεξεργασίας και διανοµής προϊόντων 

σιδήρου και χάλυβα.  Αποτέλεσµα της παραπάνω στρατηγικής, ήταν η επέκταση 

της δραστηριότητας της Εταιρίας, πέραν της εµπορίας, στον µεταποιητικό τοµέα µε 

τη δηµιουργία ενός πρότυπου Κέντρου Εξυπηρέτησης εµπόρων και τελικών 

χρηστών χάλυβα (Steel Service Center). 

Η φιλοσοφία ενός τέτοιου κέντρου είναι αυτή της άµεσης παράδοσης (just in time 

delivery), δηλαδή της άµεσης ικανοποίησης της ζήτησης του πελάτη. Παράλληλα, η 

Εταιρία διατηρεί την απαιτούµενη ποσότητα αποθεµάτων, σε επίπεδα που της 

εξασφαλίζουν το χαµηλότερο δυνατό κόστος διατήρησής τους. 

 

Σηµειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας δεν παρουσιάζει εποχικότητα. 

Ωστόσο επηρεάζεται από τη διακύµανση των διεθνών τιµών των πρώτων υλών σε 

συνδυασµό µε τις συναλλαγµατικές µεταβολές. 

 

 
 
 
 
10.1.3. Παραγωγική ∆ιαδικασία  
 

 

Κατά την περίοδο 1990-1993 δηµιουργήθηκε το Steel Service Center στον 

Ασπρόπυργο Αττικής, όπου και εγκαταστάθηκαν τα µηχανήµατα επεξεργασίας και 

παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων. Κατά τη διάρκεια του έτους 1995 το 

Κέντρο ενισχύθηκε µε την εγκατάσταση και λειτουργία δύο σωληνοποιητικών 

µονάδων. 

 

 

• Την επιπέδωση των Coils  και την κοπή λαµαρινών σε διαστάσεις πλάτους και 

µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του πελάτη. 



 

 66

• Την επιφανειακή προστασία λαµαρινών και µορφοσιδήρου δι’ αµµοβολής και 

βαφής. 

Σηµειώνεται ότι τα χρησιµοποιούµενα Coils για την παραγωγή λαµαρινών, 

χαλυβδοταινιών, σωλήνων, κοιλοδοκών και στραντζαριστών, προέρχονται από 

θερµή ή ψυχρή έλαση διαφόρων ποιοτήτων χάλυβα σε πάχος από 0.25 έως 

12.00mm. Επίσης, είναι δυνατόν να έχουν υποστεί και περαιτέρω επεξεργασία (εν 

θερµώ γαλβάνισµα).  

10.1.4. Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας- Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ 31/12/2000 
 

• Την παραγωγή χαλυβδοταινιών δια της επιµήκους κοπής των Coils.   

• Την παραγωγή σωλήνων-κοιλοδοκών και στραντζαριστών µε διαµόρφωση των 

χαλυβδοταινιών, την εν συνεχεία συγκόλληση των άκρων των δια υψισύχνου 

επαγωγικού ρεύµατος και την τελική διαµόρφωση στο ζητούµενο τελικό σχήµα.  

• Την κοπή ελασµάτων σε διάφορα σχήµατα. 

• Την κοπή επιµήκων προϊόντων σε διαστάσεις µήκους σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του πελάτη. 

• Την παραγωγή αυλακωτών λαµαρινών µε διαδοχικές διαµορφώσεις των Coils. 

 

 
 
 
 

 

 
Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ διαθέτει τα ακόλουθα γήπεδα –

οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις:  
 

Α.  ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α
1. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 76.832,29 τ.µ. στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη Γιώρα» του 
∆ήµου Ασπροπύργου επί της Λεωφ. Νάτο (κτήση 4/11/88) 
2. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 5.000 τ.µ. στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου 
Ασπροπύργου επί της οδού Λεωφ. Νάτο (κτήση 29/3/89) 
3. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 3.655,61 τ.µ. στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη Γιώρα» του 
∆ήµου Ασπροπύργου επί της οδού Λεωφ. Νάτο (κτήση 15/6/89) 
4. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 7.311,22 τ.µ. στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου 
Ασπροπύργου Αττικής (κτήση 1/8/95) 
 
Β.   ΚΤΙΡΙΑ
1. Βιοµηχανικό κτίριο στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου Ασπροπύργου  
2. Κτίριο γραφείων στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου Αςπροπύργου  
3. Υπόστεγα εµπορίας στη θέση «Μαύρη Γιώρα» στον Ασπρόπυργο Αττικής  
4. Λοιπά τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις και υποκείµενες σε αποσβέσεις διαµορφώσεις 
γηπέδων 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται συνοπτικά ο κύριος µηχανολογικός 

εξοπλισµός του κέντρου επεξεργασίας χάλυβα: 

Επί των παραπάνω ακινήτων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 

Με την ολοκλήρωση της απορρόφησης του µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε. (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ), η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε. απέκτησε όλον τον µηχανολογικό εξοπλισµό και τα µεταφορικά της µέσα.  

 

 
 
Κατασκευαστής Χώρα 

προέλευσης 
Έτος 
κτήσης 

Τύπος παραγωγής/ 
επεξεργασίας  

Παρατηρήσεις 

SPOTTI ΙΤΑΛΙΑ 1992 Επιπέδωση και κοπή 
λαµαρινών  

REDMAN ΜΕΓ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1992 Επιπέδωση και κοπή 

λαµαρινών  

BRONX – 
SPOTTI 

ΜΕΓ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ-
ΙΤΑΛΙΑ 

1992-
1996 

Επιπέδωση και κοπή 
λαµαρινών 

Έχει υποστεί 
αναβάθµιση µε την 
τοποθέτηση νέου 
συστήµατος 
επιπέδωσης 

SITECH ΙΤΑΛΙΑ 1992 Παραγωγή 
χαλυβδοταινιών  

FIMI ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή 
χαλυβδοταινιών  

ROSSI ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή σωλήνων & 
κοιλοδοκών  

DORCA ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή σωλήνων & 
στραντζαριστών 

Έχει υποστεί 
αναβάθµιση µε την 
τοποθέτηση νέου 
υψίσυχνου 
συγκολλητικού 
συστήµατος 

SIRSI ΙΤΑΛΙΑ 1991 Αµµοβολή και βαφή 
επιφανειών  

APOLDA VEB ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1988 Φλογοκοπή 
∆ιατίθεται σύστηµα 
αντιγραφής µε 
φωτοκύτταρο 

BEHRINGER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1992 Κοπή µε 
πριονοκορδέλα  

GASPARINI ΙΤΑΛΙΑ 1995 
Παραγωγή 
αυλακωτών 
λαµαρινών  

 

 
 
Ο κύριος µηχανολογικός εξοπλισµός αναβαθµίζεται συνεχώς, ειδικά στα συστήµατα 

προετοιµασίας της προς επεξεργασία Α’ ύλης και στα συστήµατα συσκευασίας 

ετοίµων προϊόντων και εκσυγχρονίζεται στο ηλεκτρολογικό / ηλεκτρονικό και στο 

υδραυλικό / πνευµατικό τµήµα του µε στόχο τη βέλτιστη απόδοσή του. 
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Ο βοηθητικός µηχανολογικός εξοπλισµός απαραίτητος για τη λειτουργικότητα της 

εγκατάστασης περιλαµβάνει: 

• Κεντρικό δίκτυο παροχής οξυγόνου και καύσιµου αερίου. 

 

 

• Σύγχρονες γερανογέφυρες όλων των τύπων και ανυψωτικής ικανότητας από 5 

έως 30 tons (17 γερανογέφυρες είναι εγκατεστηµένες στο βιοµηχανικό χώρο και 

19 τους αποθηκευτικούς χώρους). 

• Ηλεκτροκίνητα φορεία µεταφοράς coils από την αποθήκη Α’ ύλης προς τις 

γραµµές παραγωγής. 

• Κεντρικό δίκτυο παροχής πεπιεσµένου αέρα. 

• Πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση τροφοδοτούµενη από µετασχηµατιστές 

Μ.Τ./Χ.Τ. συνολικής ισχύος 2 MW. 

• Πλήρες µηχανουργείο για τη συντήρηση εξοπλισµού και εγκαταστάσεων. 

 
 

10.1.5. Μετοχική Σύνθεση 
 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µετά την 

απορρόφηση του µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.) έχει ως εξής: 

 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 11.800.000 98,33% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 106.080 0,88% 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ 54.780 0,46% 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ   36.540 0,30% 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΑΒΡΟΥ 3.000 0,02% 

ΣΥΝΟΛΟ 12.000.400 100,00% 
 
 
 
 
 
10.1.6. ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση – Προσωπικό 
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Η εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως 

επτά (7) µέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για 3 χρόνια.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέκυψε µετά την εκλογή των µελών του από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 20/04/2000 και η σύνθεσή του, έχει ως εξής: 

 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ 

 
 
 

 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της Εταιρίας σήµερα : 
 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 57 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 84 
ΣΥΝΟΛΟ 141 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.1.7. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
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Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» η οποία προέκυψε από την εισφορά του 

µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. µε ηµεροµηνία 1/4/2000 : 

(σε εκατ. δρχ.) 1999 * 2000 ** 
Έξοδα Εγκατάστασης  0 578 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 (82) 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0 496 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0 
Ενσώµατα Πάγια 1 5.356 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις (1) (2.640) 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 2.716 
Συµµετοχές & άλλες µακρ/µες χρηµ/κές απαιτήσεις 0 2 
Πάγιο Ενεργητικό 0 2.718 
Αποθέµατα 0 7.304 
Απαιτήσεις 5 9.021 
Χρεόγραφα 0 0 
∆ιαθέσιµα 1 710 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  5 17.035 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 0 5 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6 20.253 
Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο 100 6.000 
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 0 363 
Αποθεµατικά 0 355 
Αποτελέσµατα εις Νέο (97) 276 
Ποσά Προορισµένα για Αύξηση Κεφαλαίου 0 0 
Ίδια Κεφάλαια 3 6.995 
Προβλέψεις 0 0 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3 13.241 
Σύνολο Υποχρεώσεων 3 13.241 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 0 17 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 6 20.253 
Κύκλος Εργασιών 0 18.862 
Μικτά Κέρδη (προ αποσβέσεων) 0 2.750 
Κέρδη προ Φόρων (17) 821 
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ. - 548 

* Αφορούν σε στοιχεία της «ΩΡΙΩΝ Α.Ε..» πριν την εισφορά του µεταλλουργικού κλάδου της 
ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και την µετονοµασία της εταιρίας σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε.»  
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Τα µεγέθη του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι 
συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου αφού η εταιρεία έχει απορροφήσει 
από 1/4/2000 τα περιουσιακά στοιχεία του «Μεταλλουργικού κλάδου» της εταιρείας 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΕΒΕ» (σήµερα «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.»). 2) Οι ζηµιές των 
προηγούµενων χρήσεων δρχ. 97.479.903 καλύφθηκαν στην κλειόµενη χρήση, από αύξηση και 
ταυτόχρονη ισόποση µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 3) Με βάση τις διατάξεις του 
Ν.2065/1992 έγινε στη χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, των 
κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η 
αξία κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων κατά δρχ. 470.896.731 και η αξία των συσσωρευµένων 
αποσβέσεων των κτιρίων κατά δρχ. 108.012.217 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής 
δρχ. 362.884.514  η οποία καταχωρήθηκε στο  λογαριασµό «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή 
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι αποσβέσεις της χρήσεως υπολογίστηκαν στην 
αναπροσαρµοσµένη αξία και είναι µεγαλύτερες από εκείνες που θα προέκυπταν αν δεν είχε 
γίνει η αναπροσαρµογή κατά δρχ. 13.884.914. 4) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν 
υπάρχουν εµπράγµατα ή αλλά βάρη. 5) Η µη διανοµή µερίσµατος επιβάλλεται  από  τις 
διατάξεις της παρ. 



 

 71

δ του άρθρου 43 του κωδ. Ν.2190/1920.
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(ii) στην επέκταση του δικτύου των πωλήσεών της  

 

10.1.8. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική 
 

 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία προέκυψε από την απορρόφηση 

του µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., αποτελεί σήµερα µια από τις 

µεγαλύτερες µονάδες εµπορίας, επεξεργασίας και µεταποίησης προϊόντων σιδήρου 

και χάλυβα όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

Η εταιρία σήµερα διαθέτει: (α) ένα πλήρως εξοπλισµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

εµπόρων και τελικών χρηστών χάλυβα (Steel Service Center), (β) έµπειρο, ικανό και 

υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό, (γ) σύγχρονη διοικητική δοµή και οργάνωση, 

(δ) εκτεταµένο και δυναµικό δίκτυο πωλήσεων, που της εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλα 

το δυνητικό πελατολόγιο σε οποιοδήποτε σηµείο της επικράτειας, (ε) υποκατάστηµα 

στη Λάρισα µέσω του οποίου διακινεί τα εµπορεύµατα της στην περιοχή της 

Θεσσαλίας 

 

Στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξής της, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

στοχεύει: 

 

(i) στην επέκταση των δραστηριοτήτων της σε νέες αγορές και προϊόντα 

(iii) στην ενδυνάµωση των δεσµών συνεργασίας µε τους κυριότερους προµηθευτές 

της.  

(iv) στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών, σε 

στενή συνεργασία µε τους πελάτες, µέσω της ανάπτυξης ενός συστήµατος 

συνεχούς µέτρησης του «client satisfaction» 
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10.2.1. Γενικές Πληροφορίες 

                                                          

10.2. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» 1 

 

 

 

 

Έτος Ίδρυσης   : 1991 

Έδρα    : ∆ήµος Ωραιοκάστρου, Θεσσαλονίκης 

Αντικείµενο Εργασιών : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλυβουργικών 

και  µεταλλουργικών προϊόντων   
 

Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» προέρχεται από την συγχώνευση µε 

απορρόφηση της εταιρίας µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ 

ΧΑΛΥΒΑ» (δ.τ. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και εφεξής 

«απορροφώµενη») από την εταιρία «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»), βάσει της υπ’ 

αριθµ. 21086/30.06.2000 σύµβασης συγχώνευσης και της υπ’ αριθµ. 

21086/30.06.2000 πράξης της συµβολαιογράφου Περιστερίου Αικατερίνης Ιωάννου 

Μαµουζέλου – Σπηλιακοπούλου. Η συγχώνευση εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. Κ2-

9102/31.07.2000 απόφαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

 

Η συγχώνευση έγινε µε απορρόφηση, σύµφωνα µε τα άρθρα 69 έως και 77 του Κ.Ν. 

2190/1920, της καθαρής θέσης της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» από την εταιρία «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», και τον Ν. 2166/1993 όπως 

αυτός ισχύει. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της «απορροφώσας» εταιρίας «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αυξήθηκε κατά το ποσό του ονοµαστικού Μετοχικού Κεφαλαίου της 

«απορροφώµενης» εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».  
 

Ο προσδιορισµός της σχέσης ανταλλαγής των µετοχών που εκδόθηκαν από την 

«απορροφώσα» εταιρία, βασίστηκε στον από 31.12.1999 υπολογισµό της καθαρής 

θέσης των δύο εταιριών, του οποίου τα αποτελέσµατα αποδέχθηκαν τα ∆ιοικητικά 

Συµβούλια των δύο εταιριών. Οι µέτοχοι της «απορροφώµενης» εταιρίας για κάθε µία 

µετοχή που κατείχαν έλαβαν 1,01315 νέες µετοχές της «απορροφούσας» εταιρίας. 

Αντίστοιχα οι µέτοχοι της «απορροφώσας» εταιρίας για κάθε µία παλαιά ακυρούµενη 

µετοχή που κατείχαν έλαβαν 0,9583 νέες µετοχές της «απορροφώσας» εταιρίας. Η 

διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της «απορροφώµενης» 

 
1 Η επωνυµία της εταιρίας όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 11.12.2000 απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, Φ.Ε.Κ. 208/12.01.2001. 
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εταιρίας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3, παραγρ. 2, εδαφ. γ΄, του Ν. 

2166/1993 από τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή κ. Μιχαήλ Τσιάβο µε τη σύνταξη 

σχετικής έκθεσης, µε βάση τον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού της «απορροφώµενης» 

εταιρίας της 31.12.1999, η οποία συνετάχθη κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1 του Ν. 

2166/1993  

Το συµπέρασµα του ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για την εταιρία ήταν το 

ακόλουθο:  
 

«Ο έλεγχός µας για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3, του Ν. 2166/1993 

και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και των 

κανόνων ελεγκτικής που ακολουθεί το σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Τέθηκαν 

στη διάθεσή µας οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 

ζητήσαµε. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. Από τον παραπάνω έλεγχό µας διαπιστώσαµε ότι οι λογιστικές αξίες των 

στοιχείων του Ενεργητικού, Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων, όπως αυτά εµφανίζονται 

στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, ο οποίος είναι καταχωρηµένος στο µε αύξοντα 

αριθµό θεώρησης 468/05.11.1981/∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών «Βιβλίο Απογραφών» στις 

σελίδες 176 έως 177, προκύπτουν από τα δεδοµένα της απογραφής της 31ης 

∆εκεµβρίου 1999 που καταχωρήθηκαν αναλυτικά στο παραπάνω «Βιβλίο 

Απογραφών» σελίδες 172 έως 174. 

Το ύψος της λογιστικής αξίας των ως άνω περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 (άρθρο 2) ανέρχεται στο ποσό των δρχ. 

1.889.065.120 και αναλύεται ως εξής: 

- Μετοχικό Κεφάλαιο 1.900.000.000 
- Τακτικό Αποθεµατικό 5.761.532 
- Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο (16.696.412) 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Λογιστική Καθαρή Θέση) 1.889.065.120

 

Η εταιρία, µε την 104691 /3184 /0009Α / 27.04.1994 απόφαση του Υπουργού 

Οικονοµικών, έκλεισε φορολογικά τα έτη 1984 έως και 1993, για τα οποία προέκυψε 

φόρος συνολικού ποσού 9.016.847 δρχ., ο οποίος καταβλήθηκε (7.213.478 δρχ. 

µειωµένος κατά την έκπτωση 20%) την 05.05.1995».  
 

Ακολούθως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατάρτισε την Έκθεση που προβλέπεται η οποία 

και υποβλήθηκε µαζί µε το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης που καταρτίστηκε και 

δηµοσιεύθηκε, στην Γενική Συνέλευση των µετόχων για έγκριση.  
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Ο σκοπός της εταιρίας όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την από 11.12.2000 απόφαση 

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων (Φ.Ε.Κ. 208/12.1.2001) έχει ως εξής : 

Η Απόφαση για την συγχώνευση εγκρίθηκε µε την από 29.06.2000 Γενική Συνέλευση 

των µετόχων της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» και µε την από 

29.06.2000 Γενική Συνέλευση των µετόχων της «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 

σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/1920. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

«απορροφώσας» εταιρίας «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αυξήθηκε κατά το ποσό του 

ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου της «απορροφώµενης» εταιρίας της «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», ήτοι κατά δρχ. 1.900.000.000 δρχ. και διαµορφώθηκε 

σε 2.500.000.000 δρχ. Οι µέτοχοι της «απορροφώµενης» εταιρίας έλαβαν για κάθε µία 

παλαιά µετοχή που κατείχαν 1,01315 νέες µετοχές της «απορροφώσας» εταιρίας.  

 

«α) Η εµπορία λαµαρινών, σιδήρων και µεταλλουργικών προϊόντων γενικά, 

προελεύσεως εξωτερικού και εσωτερικού. 

β) Η εµπορία παλαιών σιδήρων και µετάλλων. 

γ) Η άσκηση της εµπορίας των ανωτέρω αγαθών µε οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή 

κοινοπρακτική συνεργασία, καθώς και η πώλησή τους για λογαριασµό τρίτων. 

δ) Η εγκατάσταση µηχανηµάτων επεξεργασίας, κοπής και διαµορφώσεως γενικά των 

προϊόντων χάλυβα κάθε µορφής που διακινούνται από την εταιρία από το εξωτερικό ή 

το εσωτερικό. 

ε) Να ενεργεί ως εµπορικός αντιπρόσωπος ή πράκτορας οίκων του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού σε αντικείµενο ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα µε τους 

σκοπούς της εταιρίας. 

στ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα 

µε τους ανωτέρω σκοπούς της εταιρίας».   
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» σήµερα ανέρχεται 

σε 2.500.000.000 δρχ., διαιρούµενο σε 250.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 10.000 δρχ. έκαστη.  
 
 
 
10.2.2. Ιστορικό 
 

Ο αρχικός σχεδιασµός της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» προέβλεπε  επέκταση 

του Οµίλου στην αγορά της Β. Ελλάδας µέσω της θυγατρικής εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». Προκειµένου όµως να ενισχυθεί περαιτέρω η 

παρουσία του οµίλου στην Βόρεια Ελλάδα, αποφασίσθηκε η συµµετοχή µέσω 

συγχώνευσης της δεύτερης σε µέγεθος Μεταλλουργικής εταιρίας της Βορείου Ελλάδος 
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µε την επωνυµία «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», µε έδρα την Θεσσαλονίκη. Η 

«ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.ΤΕ.» τελικά συγχωνεύθηκε µε την «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», µέσω απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» στην οποία η 

Εταιρία κατέχει ποσοστό 75% περίπου.  

 

Αξίζει να αναφερθεί, ότι κατά τη συγχώνευση των δύο εταιριών, στο σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που 

µεταβιβάσθηκαν στην «απορροφώσα» περιλαµβανόταν και ένα γήπεδο έκτασης 

64.070 τ.µ. που βρίσκεται στην περιοχή του ∆ήµου Εχεδώρου, οικισµού Νέας 

Μαγνησίας, Νοµού Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκεται εντός της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, 

Θεσσαλονίκης.  

 

Η εταιρία έχει ολοκληρώσει την κατασκευή του STEEL SERVICE CENTER στη Σίνδο 

Θεσσαλονίκης, ενώ σύντοµα αναµένεται και η ολοκλήρωση της κατασκευής των νέων 

γραφείων στο χώρο αυτό. 

 

Η εταιρία µε την λειτουργία του STEEL SERVICE CENTER, προσθέτει στην ως τώρα 

δραστηριότητά της (εµπορία χαλυβουργικών και µεταλλουργικών προϊόντων) και την 

παραγωγή και περαιτέρω επεξεργασία χαλυβουργικών και µεταλλουργικών 

προϊόντων. 

 
 
10.2.3. Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών  
 

Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. έχει αντικείµενο εργασιών λοµοιο αυτού 

της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.  
 

Το σύγχρονο STEEL SERVICE CENTER της εταιρίας, κατασκευάζεται σε έκταση 

81.000 τ.µ., καρτά το πρότυπο αυτού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ στον 

Ασπρόπυργο, µε στόχο τον τριπλασιασµό, εντός της προσεχούς διετίας, του µεριδίου 

που κατέχει σήµερα στην αγορά της Βόρειας Ελλάδος στην οποία δραστηριοποιείται. 

Οι εργασίες ανέγερσης του STEEL SERVICE CENTER, στη βιοµηχανική περιοχή της 

Σίνδου έχουν ολοκληρωθεί ενώ οι εργασίες για την κατασκευή κτιρίου γραφείων 

αναµένεται να ολοκληρωθούν µέχρι τον Ιούλιο του 2001.  
 

Παράλληλα, οι πιο πάνω εγκαταστάσεις θα στεγάσουν, στο εγγύς µέλλον, και 

πρόσθετες µεταποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα καθετοποιήσουν περαιτέρω τις 



 

 77

δραστηριότητες της Εταιρίας και θα την εισαγάγουν σε νέες αγορές, ενώ το όλο 

συγκρότηµα θα συνδυάζεται λειτουργικά µε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες του 

Οµίλου στη Βαλκανική.  
 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
 

Στο «Steel Service Center» στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου εγκαταστάθηκε ήδη το πρώτο 

µηχάνηµα επεξεργασίας χαλυβουργικών προϊόντων.  
 

Πρόκειται για µία γραµµή επεξεργασίας, η οποία είναι εγκατεστηµένη σε βιοµηχανικό 

χώρο συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.µ., και αφορά στην επιπέδωση ρολλών λαµαρίνας 

διαφόρων ποιοτήτων στην κοπή τους σε διαστάσεις πλάτους και µήκους σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του πελάτη (cut to length). 

 

Θα ακολουθήσει, εντός του 2001, η εγκατάσταση τριών ακόµη γραµµών επεξεργασίας 

χαλυβουργικών προϊόντων. 
 

 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  
 

 

Η Εταιρία διαθέτει αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 9.000 τ.µ. στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και 

3.500 τ.µ. στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, µε δυνατότητες πολλαπλής εξυπηρέτησης 

των µεταφορικών µέσων των πελατών της και των δικών της σε ενιαίο χώρο. 

 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, η Εταιρία διαθέτει 2 φορτηγά 

αυτοκίνητα. Με τα δικά της µεταφορικά µέσα διακινεί περίπου το 40% των 

πωλούµενων εµπορευµάτων και προϊόντων.    
 
 
 
∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ  

 
 

Η εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στην λιανική πώληση των προϊόντων της. Για την 

κάλυψη των πωλήσεών της έχει οργανώσει ένα εµπορικό δίκτυο, το οποίο είναι 

στελεχωµένο µε εξειδικευµένους πωλητές. 

 

Από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Χάλυβα στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

Σίνδου και του Ωραιοκάστρου καλύπτονται οι πωλήσεις στην αγορά της Β. Ελλάδος, 

καθώς και οι εξαγωγές σε γειτονικές Βαλκανικές χώρες, οι οποίες αυξάνονται µε ταχείς 

ρυθµούς. 
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10.2.4. Περιουσιακή διάρθρωση της εταιρίας -  Πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 

Οικόπεδο Περιοχή Σίνδου Θεσ/νίκης, 64.070 τ.µ. 

Υπόγειος χώρος αρ. Συµβ. Ν. 3741/1929 στην Περιοχή Σοφούλη Θεσ/νίκης 159,2 τ.µ. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας όπως αυτά εµφανίζονται στον Ισολογισµό της 

31.12.2000 περιγράφονται ακολούθως : 

ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

Αγροτεµάχιο Νο. 553 Περιοχή Ωραιοκάστρου Θεσ/νίκης, 9.375 τ.µ. 

Οικόπεδο Περιοχή Σίνδου Θεσ/νίκης, 17.240 τ.µ. 

Οικόπεδο Σεβρωτών Τρικάλων, 2.500 τ.µ. 
 

 
Β. ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Κτίρια γραφείων αποθ. χώρου Ευόσµου, 80 τ.µ. 
Κτίριο Γραφείων Ο.∆. 2ο χ.λ.µ. Θες/νίκης – Καλοχωρίου 
Κτίριο λυόµενης αποθήκης Ευόσµου, 850 τ.µ. 
Κτίριο αποθήκης Ο.∆. 2ο χ.λ.µ. Θες/νίκης – Καλοχωρίου 
Εγκατάσταση κτιρίων σε αγρ/χιο 553 Ωραιοκάστρου, 3.600 τ.µ. 
Περιβάλλον χώρος κτιρίου 
Ιερός Ναός 
Προσθήκες γραφείων κεντρικού  
Εγκατάσταση Συναγερµού 

 
 
10.2.5. Μέτοχοι 
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας µετά την από 29.06.2000 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης ανέρχεται σε 2.500.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 250.000 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. η κάθε µία. Η µετοχική της 

σύνθεση της εταιρίας σήµερα έχει ως εξής:  

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 186.420 74,57% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ 1.824 0,73% 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΖ. Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 1.520 0,61% 
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ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ 1.520 0,61% 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΜΙΩΤΟΥ 608 0,24% 

ΛΗ∆Α Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 608 0,24% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ 29.577 11,83% 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ 27.923 11,17% 

ΣΥΝΟΛΟ 250.000 100,0% 

 
 
 
 
10.2.6.  ∆ιοικητικό Συµβούλιο - Προσωπικό 
 

Η εταιρία διοικείται από πενταµελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει 

την 30.12.2004. Η σύνθεσή του έχει ως εξής :  

 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 
 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της Εταιρίας σήµερα : 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 23 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 12 
ΣΥΝΟΛΟ 35 
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10.2.7. Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
 
 
Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση µε απορρόφηση της 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» από την «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» : 

 

(σε εκατ. δρχ.) 1999 * 2000 ** 
Έξοδα Εγκατάστασης  476 509 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 4 125 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 472 384 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια - - 
Ενσώµατα Πάγια 510 1.971 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 151 154 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 359 1.817 
Συµµετοχές & άλλες µακρ/µες χρηµ/οικές απαιτήσεις 3 4 
Πάγιο Ενεργητικό 362 1.821 
Αποθέµατα 1.357 2.301 
Απαιτήσεις 2.002 2.842 
Χρεόγραφα 4 410 
∆ιαθέσιµα 21 120 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  3.384 5.672 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 20 15 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.238 7.891 
Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο 600 2.500 
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής - 64 
Αποθεµατικά 19 (192) 
Αποτελέσµατα εις Νέο 1 101 
Ίδια Κεφάλαια 620 2.473 
Προβλέψεις 48 96 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 3.562 5.267 
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.562 5.267 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 7 54 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 4.238 7.891 
Κύκλος Εργασιών 3.978 6.662 
Μικτά Κέρδη (προ αποσβέσεων) 625 969 
Κέρδη προ Φόρων 46 238 
Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και Αµοιβές ∆.Σ. 27 144 

* Αφορούν σε στοιχεία της «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» προ της συγχώνευσης δια απορρόφησης της «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.». 
** Τα στοιχεία της χρήσης 2000 δεν είναι συγκρίσιµα µε τα στοιχεία των προηγούµενων χρήσεων διότι η 
συγχώνευση µε απορρόφηση της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» ολοκληρώθηκε εντός της 
χρήσης 2000. 
 
Σηµειώσεις επί του Ισολογισµού της 31.12.2000 : 
1. Στην κλειόµενη χρήση ολοκληρώθηκε η συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ», από την «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», η οποία είχε αποφασισθεί 
από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της απορροφώσας την 19.01.2000, και έγινε βάσει των 
συνδυασµένων διατάξεων του Κ.Ν.2190/20 και του Ν. 2166/93. Η οριστική έγκριση συγχωνεύσεων δηµοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ.8629/20.09.2000, και το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφώσας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. 
1.900.000.000. 
2. Τα γήπεδα και κτίρια ιδιοκτησίας της εταιρίας, στερούνται πάσης φύσεως βαρών. 
3. Με βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε στην χρήση 2000 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων, 
των κτιρίων και των συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσεως των 
γηπέδων και των κτιρίων κατά δρχ. 67.274.402 και η αξία συσσωρευµένων αποσβέσεων των κτιρίων κατά δρχ. 
3.181.030 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής ποσού δρχ. 64.093.372  που καταχωρήθηκε στο λογαριασµό 
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των ιδίων κεφαλαίων ΑIII/2 «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων». Οι 
αποσβέσεις της χρήσεως για τα κτίρια υπολογίσθηκαν στην αναπροσαρµοσµένη αξία αυτών και είναι µεγαλύτερες 
κατά το ποσό των δρχ. 1.590.515 από αυτές που θα προέκυπταν αν δεν είχε γίνει η αναπροσαρµογή.         
4. Τα κονδύλια της προηγούµενης χρήσης δεν είναι ευθέως συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειόµενης επειδή η 
απορρόφηση που αναφέρεται στην ανωτέρω σηµείωση µε αριθµό 1 ολοκληρώθηκε εντός του 2000. 

Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 
01.01. -  31.12.2000 : 
«1. Στον λογαριασµό του Ενεργητικού Β4 "Λοιπά έξοδα εγκατάστασης", περιλαµβάνεται ποσό δρχ. 194.634.900, 
που αφορά στα 4/5 της πρόβλεψης για υποτίµηση αµοιβαίων κεφαλαίων που κατείχε η εταιρία την 31.12.2000 και 
το οποίο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τις ενσωµατωµένες σε αυτόν λογιστικές αρχές και 
κανόνες, θα έπρεπε να µειώσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. ∆ιευκρινίζεται ότι το υπόλοιπο 1/5 της 
προαναφερθείσας πρόβλεψης, εκ δρχ. 48.658.725, εµφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασµού των ιδίων κεφαλαίων 
ΑIV/1 "Τακτικό αποθεµατικό". 2. Η εταιρία, εφαρµόζοντας τις φορολογικές διατάξεις της ΠΟΛ. 1294/2000 του Υπ. 
Οικονοµικών, δεν επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της κλειόµενης χρήσης µε  ποσό δρχ. 9.442.836, που αφορά στα 2/3 
του συνόλου των χρεωστικών συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης υποχρεώσεων. Με το ποσό αυτό θα 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των χρήσεων 2001 και 2002 ισόποσα. 3.Τα αποτελέσµατα προηγούµενων 
χρήσεων καθώς και της κλειόµενης χρήσης, δεν επιβαρύνθηκαν µε το συνολικό ποσό των δρχ. 261.694.833, το 
οποίο αφορά σε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές: α) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31.12.1995 δρχ, 
129.756.822, β) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. τις 31/12/1998 λόγω υποτιµήσεως της δραχµής 
(ΠΟΛ.1224/20.08.1998) δρχ. 41.609.810, γ) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31/12/1999 (ΠΟΛ.1263/1999 και 
ΠΟΛ.1268/1999) δρχ. 90.328.201. 4.Στην παρούσα χρήση, σε αντίθεση µε την προηγούµενη, η εταιρία σχηµάτισε 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συνόλου δρχ. 33.056.828, για την κάλυψη µέρους των ζηµιών µη είσπραξης 
ακίνητων απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον. Το σύνολο των αξιών απαιτήσεων που 
εµπεριέχονται στον λογαριασµό του Ενεργητικού ∆ΙΙ/1 "Πελάτες" και αξιολογούνται ως επισφαλείς, εκτός των 
εµφανιζόµενων επισφαλών απαιτήσεων στους λογαριασµούς του Ενεργητικού ∆ΙΙ/3, ∆ΙΙ/3β και ∆ΙΙ/10, ανέρχονται 
στο ποσό των δρχ. 350 εκατοµµύρια περίπου. 5.Με βάση την γνωµοδότηση  υπ.’ αριθµ. 205/1998, της ολοµέλειας 
των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως µε την οποία ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 
και του άρθρου 10 του Ν. 2065/1992 δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία,  διότι δεν υπήρξε κανείς από το προσωπικό της που να θεµελιώνει δικαίωµα συνταξιοδότησης 
µέχρι και το τέλος της επόµενης χρήσης. Το ύψος της εν λόγω πρόβλεψης που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατιστεί, ανέρχεται στο ποσό δρχ. 11.748.090. 6.Ο λογαριασµός του Ενεργητικού 
∆ΙΙΙ/1 "Μετοχές", απεικονίζει την αξία  κτήσεως: α) µετοχών εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α. η οποία ελέγχεται 
από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, δρχ 150.000.000 β) µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α.Α. συνόλου δρχ 
3.727.000. Οι µετοχές αυτές αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7.Η Εταιρεία έχει 
οριστικοποιήσει τις φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και την διαχειριστική χρήση 1996». 

 

 
 
10.2.8. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική 
 
 

Στα τέλη του 2000, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του επενδυτικού πρόγραµµατος της 

εταιρίας, το οποίο αφορά στη δηµιουργία STEEL SERVICE CENTRE στην ΒΙ.ΠΕ.Θ. 

Σίνδου  κατά το πρότυπο των οργανωµένων κέντρων αποθήκευσης, επεξεργασίας και 

διανοµής προϊόντων σιδήρου και χάλυβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να 

αναπτυχθεί η περαιτέρω δραστηριότητα της τόσο στην περιοχή της Β. Ελλάδος όσο 

και στην περιοχή των Βαλκανίων.  

 

Στόχος της εταιρίας είναι ο τριπλασιασµός εντός της προσεχούς διετίας, του µεριδίου 

που κατέχει στην αγορά αυτή. 
Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης θα στεγάσουν, στο εγγύς µέλλον, και 

πρόσθετες µεταποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα καθετοποιήσουν περαιτέρω τις 

δραστηριότητες της Εταιρίας και θα την εισαγάγουν σε νέες αγορές, ενώ το όλο 
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συγκρότηµα θα συνδυάζεται λειτουργικά µε τις σχεδιαζόµενες δραστηριότητες του 

Οµίλου στη Βαλκανική.  

 
Στόχος της µερισµατικής πολιτικής της εταιρίας είναι η διανοµή ικανοποιητικού 

µερίσµατος σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των εκάστοτε επενδυτικών προγραµµάτων 

της, γεγονός το οποίο επιφέρει µετακύλιση σηµαντικού µέρους των µετά από φόρους 

κερδών στην µητρική Εταιρία. 
 
 
 
 
10.2.9.  Συµβολή στην Οικονοµική Θέση του Οµίλου 
 

 

Οι επιπτώσεις της συγχώνευσης των δύο εταιριών και κατά συνέπεια της επένδυσης 

της Εταιρίας στην νέα εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.»  είναι ιδιαιτέρως 

ευνοϊκές για την «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» καθώς: 

• Η άσκηση παρόµοιων δραστηριοτήτων από τις «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», κατέδειξε στην πράξη τη 

χρησιµότητα της συγχώνευσης µε απορρόφηση, καθώς η νέα εταιρία διεύρυνε τις 

δραστηριότητές της και επιτυγχάνει µεγαλύτερα οικονοµικά µεγέθη. 

 

• Με τη συγχώνευση ενώθηκαν οι καθαρές θέσεις των δύο εταιριών και η νέα εταιρία 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.», λόγω µεγαλύτερου ύψους ιδίων 

κεφαλαίων, είναι σε θέση : α) να αυξήσει την πιστοληπτική της ικανότητα έναντι 

της αγοράς και β) να επιτύχει οικονοµίες κλίµακας, συνεπεία της µείωσης του 

κόστους προµηθειών πρώτων υλών λόγω της µεγέθυνσης της αγοραστικής 

δύναµης της νέας εταιρίας. 
 

• Με τη συγχώνευση επιτεύχθησαν ο συντονισµός των διαφόρων παραγωγικών 

τµηµάτων της νέας εταιρίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται µείωση των 

λειτουργικών εξόδων αρχής γενοµένης από τη χρήση 2001. 
 

• Με τη συγχώνευση προβλέπεται να επιτευχθούν περαιτέρω οικονοµίες µεγέθους 

όπως :  

- η αύξηση της παραγωγικότητας, 

- ο ορθολογικός προγραµµατισµός της αλυσίδας προµήθεια – παραγωγή – διανοµή, 

- η µείωση των λειτουργικών εξόδων. 
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• Επιπλέον, η συµµετοχή στην νέα εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» 

αναµένεται να συµβάλει, µέσω της µερισµατικής πολιτικής της, σηµαντικά στα 

έσοδα της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», καθώς σηµαντικό µέρος της η 

προσδοκώµενης κερδοφορίας αναµένεται να µετακυλίσει µε τη µορφή µερίσµατος 

προς τους µετόχους της µητρικής «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». 

 

• Mε την συµµετοχή του µέσω της συγχώνευσης, στην «ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 

τη δεύτερη σε µέγεθος σιδηρεµπορική επιχείρηση στη Βόρεια Ελλάδα, ο Όµιλος 

αύξησε άµεσα το µερίδιό του στην Βορειοελλαδική αγορά ενώ, ταυτόχρονα, 

ενίσχυσε σηµαντικά τις προϋποθέσεις για τη σχεδιαζόµενη διείσδυσή του στη 

Βαλκανική. 

 

• Τέλος η συµµετοχή στην νέα εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» 

συνέβαλλε στην πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη περιοχών, στις οποίες ο Όµιλος 

πωλεί τα προϊόντα του µεταλλουργικού κλάδου. 
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4. Η συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις οιασδήποτε εταιρικής µορφής ή µη, 

ηµεδαπές ή αλλοδαπές ή η σύσταση κοινοπραξίας µε αυτές ή µε φυσικά 

πρόσωπα ή και η απλή συνεργασία µε σκοπό την πραγµάτωση του σκοπού της 

εταιρίας. 

10.3. «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 
 
 
10.3.1. Γενικές Πληροφορίες 
 

 

Έτος Ίδρυσης   : 1999 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου   

Αντικείµενο Εργασιών  : Κατασκευή και εκµετάλλευση ακινήτων   

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 1.000.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 99 έτη (ήτοι µέχρι το 2098) 

 

Η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ιδρύθηκε την 07.06.1999. Για τις σχέσεις της εταιρίας µε πρόσωπα της 

αλλοδαπής η εταιρική επωνυµία θα είναι στο ξενόγλωσσο «BITROS 

CONSTRUCTIONS S.A.». 

 
Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι: 
 

1. Η ανάληψη, µελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων 

∆ηµοσίων, ∆ηµοτικών ή Κοινοτικών ή έργων Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. και πάσης 

φύσεως  τεχνικών έργων Οργανισµών ή Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας, καθώς 

και ιδιωτικών. Η προς τον σκοπό αυτό εγγραφή της εταιρείας στα Μ.Ε.Ε.Π. µε τη 

λήψη  εργοληπτικού πτυχίου εκτελέσεως ∆ηµοσίων έργων. 

2. Η αγορά ακινήτων και η ανέγερση επ’ αυτών πάσης φύσεως οικοδοµών 

(εργοστάσια, αποθήκες, γραφεία, καταστήµατα, κατοικίες κ.λ.π.) προς 

µεταπώληση ή εκµετάλλευση, καθώς και η ανέγερση οικοδοµών επί οικοπέδων 

τρίτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής ή άλλων οικοπέδων για µεταπώληση ή 

εκµετάλλευση. 

 

3. Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού ή εξωτερικού, των οποίων ο σκοπός 

είναι  συναφής µε τον σκοπό της εταιρείας. 
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5. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται για ίδιο λογαριασµό ή για 

λογαριασµό τρίτων από την εταιρεία ή και µε σύµπραξη και κοινοπραξία µε τρίτα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε οποιαδήποτε εταιρική 

µορφή και εταιρικό σχήµα. 

 

6. Η εισαγωγή διαφόρων υλών, µηχανηµάτων, εφευρέσεων. 

 

7. Κάθε άλλη δραστηριότητα, κατασκευή ή εκµετάλλευση για την οποία θα   

αποφασίζει κάθε φορά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και η οποία θα 

σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους άνω σκοπούς. 

 

8. Η ίδρυση ή συµµετοχή σε βιοµηχανία παραγωγής ή επεξεργασίας προϊόντων 

σιδήρου και χάλυβα, καθώς και η εµπορία ή επεξεργασία προϊόντων σιδήρου και 

χάλυβα και εν γένει µεταλλουργικών προϊόντων προελεύσεως είτε εξωτερικού είτε 

εσωτερικού. 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας µετά από διαδοχικές αυξήσεις, σήµερα ανέρχεται 

σε 1.000.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 100.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. 
 
 
 
 
 

10.3.2. Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών – Περιουσιακή ∆ιάρθρωση 
 

 

Η εταιρία έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη διαχειριστική της χρήση την 

31.12.2000 χωρίς να έχει έσοδα διότι βρισκόταν στην κατασκευαστική περίοδο. Η 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» θα αποτελέσει τον βραχίονα της 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» στον κλάδο των κατασκευών, καθώς θα 

ασχολείται µε την κατασκευή και εκµετάλλευση κτιρίων σε οικόπεδα, τα οποία 

αγοράζει, καθώς επίσης και µε ανεξάρτητα έργα, το οποία δύναται να αναλάβει είτε 

αυτόνοµα είτε συµµετέχοντας σε κοινοπραξίες.  

 

Η εταιρία λειτουργεί µε την µέθοδο Μελέτη – Κατασκευή – Πώληση των ακινήτων που 

κατασκευάζει. 
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Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένα οικιστικό έργο της Κοινοπραξίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΠΕΙΡΑΙΑ» (στην οποία η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» συµµετέχει µε 

ποσοστό 70%) στην περιοχή της ∆ραπετσώνας, το οποίο έχει προϋπολογισµό 800 

εκατ. δρχ., και αφορά σε ανέγερση σύγχρονου επταόροφου κτιρίου κατοικιών και 

καταστηµάτων. Το εν λόγω έργο αναµένεται να αποπερατωθεί τον Σεπτέµβριο του 

2002. Το κτίριο βρίσκεται απέναντι από την υπό ανάπλαση αρχαιολογική περιοχή του 

Πειραιά, όπου διαµορφώνονται εκτεταµένοι χώροι κοινοχρήστου πρασίνου και 

κοινωφελείς εγκαταστάσεις. Η συνολική εκµεταλλευόµενη επιφάνεια του κτιρίου είναι 

περίπου 4.200 τ.µ., µε χώρο υπογείου έκτασης 1.200 τ.µ. και περιλαµβάνει 27 θέσεις 

στάθµευσης αυτοκινήτων και αποθηκευτικούς χώρους. Η εταιρία εκτιµά ότι θα έχει 

πωληθεί το 90% των ιδιοκτησιών µέχρι τα τέλη του 2002. 

 

Η εταιρία µελετά την έναρξη έργου ανέγερσης σύγχρονου συγκροτήµατος κατοικιών 

σε οικόπεδο 14 στρεµµάτων περίπου εντός σχεδίου στην πόλη της Χαλκίδας, το 

οποίο είναι ιδιοκτησίας της. Η συνολική εκµεταλλευόµενη επιφάνεια των κατοικιών 

που θα ανεγερθούν είναι περίπου 11.050 τ.µ. Συγκεκριµένα προβλέπεται η ανέγερση 

κατοικιών ενός, δύο ή τριών δωµατίων, σε κτίρια µε ελεύθερο ισόγειο όπου θα 

επιτρέπεται η στάθµευση των αυτοκινήτων, αλλά θα διαµορφωθούν ελεύθεροι 

κοινόχρηστοι χώροι για την συγκέντρωση, αναψυχή και κίνηση των κατοίκων. Το εν 

λόγω συγκρότηµα θα είναι πρότυπο για τα δεδοµένα της Χαλκίδας και αναµένεται να 

αναβαθµίσει την ευρύτερη περιοχή. Εξαιτίας της µεγάλης ζήτησης κατοικιών στην 

περιοχή, η επένδυση θεωρείται χαµηλού ρίσκου. Το συγκεκριµένο έργο έχει 

προϋπολογισµό 2.500 εκατ. δρχ. Ως ηµεροµηνία έναρξης του έργου εκτιµάται ο 

Νοέµβριος του 2001, ενώ η αποπεράτωσή του εκτιµάται ότι θα γίνει σε 2 ή 3 φάσεις 

και αναµένεται να διαρκέσει 4 έως 6 έτη. Η εταιρία εκτιµά ότι ποσοστό 90% εκ του 

συνόλου των ιδιοκτησιών θα έχει πωληθεί εντός 12 µηνών από την αποπεράτωση του 

έργου. 

 

Η εταιρία µελετά επίσης την ανέγερση κτιρίου οροφοδιαµερισµάτων  σε ιδιόκτητο 

οικόπεδο το οποίο βρίσκεται σε προνοµιακή θέση (κοντά στη Λ. Συγγρού, τη Λ. 

Αµφιθέας και τη «Λεόντιο Σχολή»). Η κατασκευή αναµένεται να ξεκινήσει τον 

Σεπτέµβριο του 2001 και να αποπερατωθεί τον Μάρτιο του 2003. Η εταιρία εκτιµά ότι 

θα έχει πωληθεί το σύνολο των ιδιοκτησιών µέχρι τον Ιούνιο του 2003. 

 

Τέλος, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ έχει αναλάβει το τµήµα της µελέτης 

αναφορικά µε την κατασκευή STEEL SERVICE CENTERS ανά την Ελλάδα, σύµφωνα 

µε τον στρατηγικό σχεδιασµό του Οµίλου για τον µεταλλουργικό κλάδο. Στα πλαίσια 
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αυτά σχεδιάζει και µελετά, σύγχρονη εγκατάσταση στη Λάρισα, λόγω της επικείµενης 

µετεγκατάστασης του εκεί Υποκαταστήµατος της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε. 
 
 
 
10.3.3. Μέτοχοι 
 
 
 
Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρουσιάζεται ακολούθως: 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 99.780 99,78% 
ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 220 0,22% 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100,0% 
 
 
 
10.3.4. ∆ιοικητικό Συµβούλιο - Προσωπικό  
 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι πενταµελές. Η θητεία του λήγει την 

30.06.2001 και απαρτίζεται από τους κάτωθι: 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΛΑΓΙΑ ΣΥΖ. Π. ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της Εταιρίας σήµερα : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 2 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 1 
ΣΥΝΟΛΟ 3 

10.3.5. Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία 
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Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. έκλεισε την πρώτη υπερδωδεκάµηνη 

διαχειριστική της χρήση την 31.12.2000. Η εταιρία δεν ξεκίνησε την δραστηριότητά της 

εντός της χρήσης 2000, καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη το επενδυτικό της πρόγραµµα. 
 

 

 

 
 (σε εκατ. δρχ.) 2000*

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 8 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 549 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  244 
Σύνολο Ενεργητικού 915 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000 
Ίδια Κεφάλαια 907 
Προβλέψεις 0 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6 
Σύνολο Υποχρεώσεων 6 
Σύνολο Παθητικού 915 
Κύκλος Εργασιών 0 
Μικτά Κέρδη 0 
Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων (21) 

 * Η εταιρία κατά την υπερδωδεκάµηνη χρήση 13.07.1999 – 31.12.2000 δεν έχει έσοδα διότι βρίσκεται 
στην κατασκευαστική περίοδο.  
 
 
 
10.3.6. Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική 
 

 

Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» αναπτύσσει δραστηριότητα στον κλάδο των 

ακινήτων από πολλά έτη. Η ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο Ευρωπαϊκό νόµισµα, η 

πτώση των επιτοκίων, έχει σηµατοδοτήσει την έναρξη µεγάλης κλίµακας έργων 

ανάπτυξης και ανάπλασης, που εκτιµάται ότι θα επηρεάσουν θετικά και σε πολύ 

µεγάλο βαθµό όλους τους τοµείς της οικονοµίας και φυσικά του κατασκευαστικού 

τοµέα. 

 

Η αύξηση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην ζήτηση για ακίνητα έχει αυξήσει 

ακολούθως την µισθωτική αξία της στέγης καθώς και την αγοραία αξία των ακινήτων. 

Τα προαναφερόµενα σε συνδυασµό µε τις πολλαπλές επιπτώσεις από την ανάληψη 
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της Ολυµπιάδας του 2004 αναµένεται να επιφέρουν ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο 

των ακινήτων.  

 

Στα πλαίσια των ανωτέρω η ∆ιοίκηση του Οµίλου αποφάσισε να προχωρήσει από τις 

απλές αγοραπωλησίες ακινήτων, στις διαδικασίες της ανάπτυξης και εκµετάλλευσης 

αυτών. Ως συνέπεια αυτής της απόφασης ιδρύθηκε και η «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ήδη 

µελετά την οικιστική ανάπτυξη τόσο ιδιόκτητων οικοπέδων της όσο και οικοπέδων της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ και εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης 

τα επόµενα χρόνια. 
 
Στόχος της µερισµατικής πολιτικής της εταιρίας είναι η διανοµή ικανοποιητικού 

µερίσµατος σε συνδυασµό µε την εξέλιξη των εκάστοτε οικιστικών προγραµµάτων της, 

γεγονός το οποίο οδηγεί στην µετακύλυση σηµαντικού µέρους των µετά από φόρους 

κερδών στην µητρική Εταιρία. 

 
 
 
10.3.7. Συµβολή στην Οικονοµική Θέση του Οµίλου 
 

 

Η συµµετοχή στην εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» αναµένεται να 

προσθέσει από το β’ εξάµηνο του 2001 σηµαντικά έσοδα στην «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». Στόχος της µερισµατικής πολιτικής της εταιρίας είναι η διανοµή 

ικανοποιητικού µερίσµατος γεγονός το οποίο οδηγεί στην µετακύλυση σηµαντικού 

µέρους των µετά από φόρους κερδών στην µητρική Εταιρία. 

 

Οι σηµαντικές συνέργειες που αναµένεται να προκύψουν από τη συνεργασία της 

εταιρίας µε την «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.» (η οποία ενσωµατώνει πλέον την 

πολύχρονη γνώση της Εταιρίας στον χώρο της εκµετάλλευσης των ακινήτων), καθώς 

και τις υπόλοιπες εταιρίες του µεταλλουργικού κλάδου (προµηθευτές α’ υλών). Η 

εταιρία αναµένεται να αναπτυχθεί εκµεταλλευόµενη αυτές τις συνέργειες και την 

πολύχρονη εµπειρία του Οµίλου στον κλάδο των ακινήτων. 

 
 
10.4. ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.  
 

10.4.1. Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό  
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Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  

Η εταιρία συστάθηκε το 1976 (µετατροπή της επωνυµίας και του σκοπού της 

βρισκόµενης σε αδράνεια εταιρίας  «Π.Ι. Μπήτρος Α.Ε.Β. & Γ.Ε.Χ.Π. & Γ.Ε.») µε την 

επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.», από τον κ. Παναγιώτη Ι. Μπήτρο και την κα. 

Πελαγία Μπήτρου (σύζυγος Παν. Μπήτρου). Έδρα της εταιρία ορίσθηκε ο ∆ήµος 

Ασπροπύργου, Αττικής και η διάρκειά της ορίσθηκε τεσσαρακονταετής (40ετής), 

αρχόµενη από της δηµοσιεύσεως στο ∆ελτίο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως της περί εγκρίσεως του καταστατικού αποφάσεως της αρµόδιας 

εποπτεύουσας αρχής.  

 

Έτος Ίδρυσης   : 1976 

Αντικείµενο Εργασιών  : Εκµετάλλευση ακινήτων 

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 450.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 40 έτη (ήτοι έως το 2016) 

 

 

Ο σκοπός της εταιρίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί βάσει του Καταστατικού της 

εταιρίας, είναι ο ακόλουθος : 

 

«1. Η αγορά, πώληση και εκµίσθωση πάσης φύσεως ακινήτων µε σκοπό την 

απόκτηση κέρδους εξ’ αυτών. 2. Η µε κάθε τρόπο συµµετοχή σε αγοραπωλησίες 

πάσης φύσεως ακινήτων για λογαριασµό τρίτων, φυσικών ή νοµικών προσώπων. 3. Η 

συµµετοχή σε πλειοδοτικούς διαγωνισµούς εκποίησης ή εκµίσθωσης ακινήτων του 

∆ηµοσίου ή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου, πάσης φύσεως 

Οργανισµών, Τραπεζικών ή άλλων Ιδρυµάτων, ή φυσικών ή νοµικών προσώπων, 

τόσο για λογαριασµό της εταιρίας όσο και για λογαριασµό τρίτων φυσικών ή νοµικών 

προσώπων. 4. Η συµµετοχή σε πάσης φύσεως εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων 

κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας. 5. Η συµµετοχή ή ίδρυση κοινοπραξιών, οιασδήποτε 

µορφής εταιριών, µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, και εν γένει πάσης φύσεως 

συνεργασία µε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε σκοπό την αγορά, πώληση και 

αξιοποίηση ακινήτων και την εξ’ αυτών των ενεργειών απόκτηση κέρδους. 6. Η 

αντιπροσώπευση οίκων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού των οποίων ο 

σκοπός θα είναι όµοιος ή παρεµφερής µε αυτόν της εταιρίας». 

Η απόκτηση συµµετοχής της Εταιρίας µε ποσοστό 99% (µέσω εξαγοράς), στην 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.» αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.») της 
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17.04.2000. Επισηµαίνεται ότι για την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού συµµετοχής 

διενεργήθηκε αποτίµηση των προς µεταβίβαση στοιχείων από την Επιτροπή του 

Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και παροχή άδειας της 

Υφυπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αριθµ. Κ2-6127/12.06.2000 απόφαση), λόγω του 

γεγονότος ότι το τίµηµα ανερχόταν σε ποσό ανώτερο του 1/10 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (άρθρο 10, παρ.2, Ν. 2190/1920), καθώς και επειδή 

οι εν λόγω µεταβιβάσεις µετοχών έλαβαν χώρα µεταξύ της Εταιρίας και προσώπων 

που εµπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 23α. παρ. 2 του Ν. 2190/1920.  

 

 

10.4.2 Περιγραφή αντικειµένου εργασιών-Περιουσιακή διάρθρωση 
 

 

Μέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ η εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του 

Real Estate κυρίως πραγµατοποιώντας αγορές, πωλήσεις και αξιοποιήσεις ακινήτων.  
 
H εταιρία την 31/12/2000 έχει στην κατοχή της τα ακόλουθα γήπεδα – οικόπεδα και 

κτιριακές εγκαταστάσεις: 

Α.  ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α
1. Αγροτεµάχιο  εκτάσεως 8.206 τ.µ στην  περιοχή Αρµύρας Κορινθίας  (κτήση 1980). 
2. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.423 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 

1980) 
3. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 1.698.50 τ.µ στην Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 

1980) 
4. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 5.085 τ.µ στην περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 

1981) 
5. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 11.900 τ.µ στην περιοχή Πολυδενδρίου Αττικής  (κτήση 1981) 
6. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.212 τ.µ στην περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 

1991) 
7. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 6.868 τ.µ στην περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 

1982) 
8. Βιοµηχανικό οικόπεδο εκτάσεως 741.88 τ.µ. στο     Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (κτήση 1999) 
9. Βιοµηχανικό οικόπεδο εκτάσεως 374 τ.µ. στο     Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης (κτήση 1999) 
 
 
Β. ΚΤΙΡΙΑ 
1. Κτίρια και εγκαταστάσεις στην περιοχή Πολυδενδρίου Αττικής  

 
 
 
 
10.4.3. Μέτοχοι 
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Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας µετά από διαδοχικές αυξήσεις ανέρχεται σήµερα 

σε 450.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 450.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη. 

 

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 445.500 99,00% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 1.348 0,30% 

ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ 1.348 0,30% 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 1.126 0,25% 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΜΙΩΤΟΥ 452 0,10% 

ΛΗ∆Α ΜΠΗΤΡΟΥ 226 0,05% 

ΣΥΝΟΛΟ 450.000 100,00% 
 

 
 
 
10.4.4.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό  
 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας (λήξη θητείας την 13.10.2003) είναι το ακόλουθο 

: 

 
ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗ∆Α ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της εταιρίας σήµερα : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 2
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 0
ΣΥΝΟΛΟ 2
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10.4.5.Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
 
 

Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε.» για την περίοδο 1999 – 2000 : 
 
 (σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0 2 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια - - 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 292 361 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  158 134 
Σύνολο Ενεργητικού 451 497 
Μετοχικό Κεφάλαιο 283 450 
Ίδια Κεφάλαια 310 484 
Προβλέψεις - - 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 141 13 
Σύνολο Υποχρεώσεων 141 13 
Σύνολο Παθητικού 451 497 
Κύκλος Εργασιών - - 
Μικτά Κέρδη - - 
Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων 21 (25) 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. 105 (30) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5. ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 

10.5.1. Γενικές Πληροφορίες - Ιστορικό 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1977 

Έδρα    : ∆ήµος Μάνδρας Αττικής  

Αντικείµενο Εργασιών  : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλυβουργικών 

και  µεταλλουργικών προϊόντων 
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Η «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» δραστηριοποιείται στον χώρο του χάλυβα από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970. ∆ιαθέτει ένα σύγχρονο «Steel Service Center», 

εγκατεστηµένο σε ιδιόκτητη έκταση 30 στρεµµάτων στην περιοχή της Μάνδρας 

Αττικής, επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών – Θηβών, στον κόµβο της Αττικής 

Οδού µε την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. 

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 582.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 2017 

 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε από τον ∆ιογένη Βακόντιο το 1977, µε την επωνυµία 

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ» και τον διακριτικό 

τίτλο «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.». Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε ο ∆ήµος Μάνδρας 

Αττικής και η διάρκειά της λήγει την 31.12.2017.  
 

Ο σκοπός της εταιρίας βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού της είναι : «η επί κέρδει 

Βιοµηχανική επεξεργασία πάσης φύσεως σιδήρου, οι σιδηρές κατασκευές, η εµπορία 

πάσης φύσεως σιδήρου, η κατασκευή σωλήνων, λεβήτων και οι πάσης φύσεως 

Μηχανολογικές Κατασκευές σιδήρων ικριωµάτων, δεξαµενών, δοχείων, αγωγών 

µεγάλης διαµέτρου, αντλητικών µηχανηµάτων, γερανογεφυρών, ειδικών βιοµηχανικών 

κατασκευών, Μηχανηµάτων Χαλυβουργείου, Βιοµηχανικών Κτιρίων, µηχανηµάτων 

κοπής µαρµάρου, εγκαταστάσεων, σωληνώσεων, ικριωµάτων και αγωγών και η 

συµµετοχή σε συναφείς επιχειρήσεις». 
 

Η απόκτηση συµµετοχής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» κατά 50% στην 

«ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» πραγµατοποιήθηκε µέσω συµµετοχής στην από 14.06.2000 

απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρίας, σύµφωνα µε την από 14/06/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων της. 
 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, µετά από διαδοχικές αυξήσεις, ανέρχεται σήµερα 

σε 582.000.000 δρχ., διαιρούµενο σε 58.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής 

αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. 

 

 

10.5.2.Περιγραφή Αντικειµένου – Περιουσιακή ∆ιάρθρωση 
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Η εταιρία εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων 

κατασκευής µηχανολογικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων, στις οποίες παρέχει πρώτες 

ύλες ειδικών προδιαγραφών και διαστάσεων. Έχοντας ως όπλο την τεχνογνωσία στο 

χώρο του σιδήρου και ενόψει των µεγάλων έργων υποδοµής, που πραγµατοποιούνται 

στον ελλαδικό χώρο, η εταιρία πρόσφατα εισήλθε στον τοµέα παραγωγής και 

διάθεσης στηθαίων ασφαλείας οδοστρωµάτων.     

 

 
 
10.5.3.Μέτοχοι  
 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 29.100 50,00%
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓΕΝΗΣ 18.753 32,22%
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 3.052 5,24%
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3.414 5,87%
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ 3.406 5,85%
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΘΕΩΝΗ 475 0,82%
ΣΥΝΟΛΟ 58.200 100,00%

 

 

 

10.5.4.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό  
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας (λήξη θητείας την 30.06.2003) είναι το ακόλουθο 

: 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της εταιρίας σήµερα : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 8
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 20
ΣΥΝΟΛΟ 28
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10.5.5. Συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη 
 
Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας 

«∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ» για την περίοδο 1999 – 2000 : 

 

(σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 29 18 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια - - 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 418 672 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  348 1.155 
Σύνολο Ενεργητικού 796 1.846 
Μετοχικό Κεφάλαιο 291 582 
Ίδια Κεφάλαια 270 1.120 
Προβλέψεις              - - 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις              - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 526 726 
Σύνολο Υποχρεώσεων 525 726 
Σύνολο Παθητικού 796 1.846 
Κύκλος Εργασιών 963 1.453 
Μικτά Κέρδη 151 244 
Κέρδη προ Φόρων 19 77 
Κέρδη (Ζηµιές) µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. 16 71 

 

 

10.5.6. Μακροχρόνιοι Στόχοι και προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική – Συµβολή 

στην Οικονοµική θέση του Οµίλου 

 
Η σταθερή ανάπτυξη της εταιρίας ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε 

συνδυασµό µε την υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων σε 

ανταγωνιστικές τιµές εξασφαλίζουν την δυναµική πορεία της εταιρίας στην εγχώρια και 

διεθνή αγορά τα επόµενα χρόνια. 

 

 

   

Επιπλέον η επένδυση της «ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ» στην παραγωγή στηθαίων ασφαλείας, µια 

δραστηριότητα που εντάχθηκε προσφάτως στην παραγωγική της διαδικασία 

καθετοποιεί και εµπλουτίζει τα προσφερόµενα προϊόντα της και αναµένεται να έχει 

ευεργετική επίδραση τόσο στο τζίρο της όσο και στα αποτελέσµατα της.  

 
Με την εξαγορά αυτή η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ενισχύει σηµαντικά τη 

θέση της στην εγχώρια αγορά χαλυβουργικών τόσο δια της διεύρυνσης του µεριδίου 

της όσο και επωφελούµενη από τις στενές σχέσεις της «ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» µε 
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σηµαντικούς παραγωγούς χαλυβουργικών προϊόντων στο εξωτερικό. Σηµαντικές 

συνέργειες αναµένεται να προκύψουν επίσης από την συνεργασία της εταιρίας 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ µε τις λοιπές εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο της µεταλλουργίας. 
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«α) η ανάπτυξη και εκµετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως 

ενδεικτικά η αγορά, ίδρυση, κατασκευή και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών, 

ψυχαγωγικών και αθλητικών µονάδων, εστιατορίων, κινηµατογράφων, θεάτρων, 

συναυλιακών και συνεδριακών χώρων, χώρων ελλιµενισµού µικρών σκαφών 

(µαρίνες) αεροδροµίων και ελικοδροµίων και κάθε άλλη παρεµφερής δραστηριότητα, 

β) η παροχή υπηρεσιών στον ευρύτερο τοµέα του τουρισµού, όπως ενδεικτικά η 

ίδρυση και εκµετάλλευση τουριστικών γραφείων και πρακτορείων, η διενέργεια 

πράξεων αντιπροσωπείας ή πρακτορείας αεροπορικών, ναυτιλιακών και 

σιδηροδροµικών εταιριών, η παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της χρονοµεριστικής 

µίσθωσης (timesharing) και κάθε άλλη παρεµφερής δραστηριότητα, γ) η ανάληψη και 

εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων όπως ενδεικτικά : η ανάληψη και κατασκευή 

κάθε είδους τεχνικών έργων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, η εκπόνηση µελετών κατασκευής 

τεχνικών έργων, δηµοσίων ή ιδιωτικών, η ανέγερση οικοδοµών σε ιδιόκτητα οικόπεδα 

ή σε οικόπεδα τρίτων µε το σύστηµα της αντιπαροχής µε σκοπό τη µεταπώλησή τους 

µε κέρδος, η διάθεση και εµπορία δοµικών και γενικά οικοδοµικών υλικών, η 

αντιπροσώπευση στην ηµεδαπή αλλοδαπών εργοληπτικών επιχειρήσεων και τεχνικών 

ή µελετητικών γραφείων και κάθε άλλη παρεµφερής δραστηριότητα, δ) η αγορά, 

αξιοποίηση, ανέγερση και εν γένει εκµετάλλευση ακινήτων, η αγορά και εκµετάλλευση 

πλοίων και αεροσκαφών και κάθε άλλη παρεµφερής δραστηριότητα, ε) η εµπορία 

ειδών ξενοδοχειακού και τεχνικού εξοπλισµού, δοµικών µηχανηµάτων, οικοδοµικών 

υλικών, εξοπλισµού εστιατορίων, εξοπλισµού καζίνο, σκαφών αναψυχής κ.λ.π. και 

κάθε άλλη παρεµφερής δραστηριότητα, στ) η διενέργεια πράξεων εµπορικής 

10.6. ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
 
 
10.6.1.Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1993 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  

Αντικείµενο Εργασιών  : Εκµετάλλευση µονάδων ψυχαγωγίας και τουρισµού 

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 1.000.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 40 έτη (ήτοι έως το 2040) 
 

Η «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (διακριτικός τίτλος: «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.») 

ιδρύθηκε τo 1993, από τους Ιωάννη Π. Μπήτρο και Τηλέµαχο Α. Παλαιολόγο, έχει 

έδρα τον ∆ήµο Ασπροπύργου και η διάρκειά της λήγει την 31.12.2040. 
 

Ο σκοπός της εταιρίας βάσει του ιδρυτικού της Καταστατικού είναι ο ακόλουθος : 
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αντιπροσωπείας επιχειρήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού και η διενέργεια 

πράξεων πρακτορείας σε αντικείµενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή 

έµµεσα µε τους λοιπούς σκοπούς της εταιρίας, ζ) η πάσης φύσεως διαφήµιση, 

προβολή και προώθηση στην αγορά ή στο κοινό, προϊόντων ή υπηρεσιών, η 

παραγωγή υλικών διαφήµισης και προβολής µε κάθε µέσο ή τρόπο, η παροχή 

συµβουλών και πληροφοριών και γενικά η παροχή υπηρεσιών σχετικά µε το σκοπό 

αυτό, η) η ανάληψη και διεξαγωγή πάσης φύσεως δραστηριοτήτων συναφών ή 

παροµοίων προς τους ανωτέρω σκοπούς».   
 

Η απόκτηση συµµετοχής της Εταιρίας µε ποσοστό 99% (µέσω εξαγοράς), στην εταιρία 

«ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

αποφασίσθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 

Α.Ε.» (πρώην «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.») της 17.04.2000. Επισηµαίνεται ότι για την 

απόκτηση του εν λόγω ποσοστού συµµετοχής διενεργήθηκε αποτίµηση των προς 

µεταβίβαση στοιχείων από την Επιτροπή του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης και παροχή άδειας της Υφυπουργού Ανάπτυξης (υπ’ αριθµ. Κ2-

6127/12.06.2000 απόφαση) λόγω του γεγονότος ότι το τίµηµα ανερχόταν σε ποσό 

ανώτερο του 1/10 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (άρθρο 10, 

παρ.2, Ν. 2190/1920), καθώς και επειδή οι εν λόγω µεταβιβάσεις µετοχών ελάµβαναν 

χώρα µεταξύ της Εταιρίας και προσώπων που εµπίπτουν στο πλαίσιο των διατάξεων 

του άρθρου 23α. παρ. 2 του Ν. 2190/1920.  

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις σήµερα ανέρχεται 

σε 1.000.000.0000 δρχ. διαιρούµενο σε 1.000.000 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 

 

 

 

10.6.2 Περιγραφή αντικειµένου εργασιών 
 
 

Η «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισµού 

και της ψυχαγωγίας και λειτουργεί το υδροψυχαγωγικό πάρκο «Watermania» στη 

Μύκονο. 

 

 

  

10.6.3. Μέτοχοι 
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Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η ακόλουθη : 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 990.000 99,00% 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 3.000 0,30% 
ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ 2.500 0,25% 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ 2.500 0,25% 
ΛΗ∆Α ΜΠΗΤΡΟΥ 2.000 0,20% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 100,00% 

 

 

 

 

10.6.4.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα  : 
 
 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΕΛΑΓΙΑ ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΛΗ∆Α ΜΠΗΤΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της εταιρίας σήµερα : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 3
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 1
ΣΥΝΟΛΟ 4

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10.6.5.Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
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Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» για την περίοδο 1999 

– 2000 : 
 
 (σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 70 37 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 471 471 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 784 943 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  68 74 
Σύνολο Ενεργητικού 923 1.054 
Μετοχικό Κεφάλαιο 855 1.000 
Ίδια Κεφάλαια 488 744 
Προβλέψεις - - 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 435 309 
Σύνολο Υποχρεώσεων 435 309 
Σύνολο Παθητικού 923 1.053 
Κύκλος Εργασιών 113 131 
Μικτά Κέρδη 66 108 
Κέρδη (Ζηµιές) προ Φόρων (67) (29) 
Κέρδη (Ζηµίες) µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (67) (29) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

10.7. «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» 

10.7.1.  Γενικές Πληροφορίες 
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Έτος Ίδρυσης   : 1974 

Αντικείµενο Εργασιών  : Παραγωγή αµαξωµάτων και µέσων µεταφοράς  

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 1.259.919.000 δρχ. 

 

 

 

Έδρα    : Κοινότητα Αφιδνών Αττικής   

∆ιάρκεια   : 30 έτη (ήτοι έως το 2004) 

Η εταιρία συστάθηκε αρχικά το 1963 από τον Νικόλαο Κιολείδη µε την επωνυµία 

«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.». Το 1974 η εταιρία µετατράπηκε σε Ανώνυµη Εταιρία 

µε την επωνυµία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». Έδρα της εταιρίας ορίσθηκε η 

Κοινότητα Αφιδνών Αττικής, θέση Βασιλικό, στο 28ο χλµ. της Εθνικής οδού Αθηνών  –  

Λαµίας.  

 

Ο σκοπός της εταιρίας σύµφωνα µε το Ιδρυτικό Καταστατικό της µετατροπής της σε 

Ανώνυµη Εταιρία είναι : «η κατασκευή αµαξωµάτων αυτοκινήτων, εµπορία 

αυτοκινήτων, κατασκευή ανατροπών, κιβωταµαξών, θαλάµων, επικαθήµενων και 

συρόµενων οχηµάτων και παντός τύπου υδραυλικών µηχανισµών αυτοκινήτων, 

εισαγωγή εκ του εξωτερικού και εµπορία αυτοκινήτων και αµαξωµάτων και υλικών και 

εξαρτηµάτων αυτών. Η αντιπροσώπευση παντός οίκου εν τη αλλοδαπή και τη 

ηµεδαπή. ∆ύναται η εταιρεία να καθίσταται µέλος άλλων εταιριών, διωκουσών 

συναφείς σκοπούς να συγχωνεύεται µετ’ άλλων εταιρειών ή να συνιστά µετ’ άλλων 

νοµικών ή φυσικών προσώπων παντός τύπου εταιρείας διωκούσης τον ίδιον ή 

συναφείς ή µη σκοπούς».  

 

Η δραστηριότητα της εταιρίας συνίσταται στην παραγωγή αµαξωµάτων και εν γένει 

κάθε µεταλλικής – και όχι µόνο - κατασκευής µέσων µεταφοράς τροχαίου υλικού και 

ειδικών προϊόντων µε εξειδίκευση σε κάλυψη αναγκών των ενόπλων δυνάµεων. 

Έπειτα από διαδοχικές αυξήσεις, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας σήµερα 

ανέρχεται σε 1.295.919.000 δρχ., διαιρούµενο σε 1.295.919 ονοµαστικές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας 1.000 δρχ. έκαστη. 

 

Η απόκτηση συµµετοχής της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην 

«ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.») κατά 30% πραγµατοποιήθηκε µέσω συµµετοχής στην αύξηση 

του µετοχικού της κεφαλαίου, σύµφωνα µε την από 29/12/1999 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας,. 

Σηµειώνεται ότι από τις αρχές του 2001, η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» κατέχει 

ποσοστό  21% εκ του συνόλου των µετοχών της εταιρίας.  
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10.7.3. Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών – Περιουσιακή ∆ιάρθρωση 

 
 

 
10.7.2. Ιστορικό  
 

 

Η εταιρία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» κατέχει από 35ετίας µία από τις πρώτες θέσεις 

στον κλάδο της παραγωγής αµαξωµάτων και κάθε µεταλλικής κατασκευής µέσων 

µεταφοράς, τροχαίου υλικού και ειδικών προϊόντων, µε εξειδίκευση στην κάλυψη 

αναγκών των ενόπλων δυνάµεων, και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. 

 

Η εταιρία κατασκευάζει µία ολοκληρωµένη σειρά αµαξωµάτων παντός τύπου. Πελάτες 

της είναι οι περισσότεροι κλάδοι της βιοµηχανίας (τσιµεντοβιοµηχανίες, χαλυβουργικές 

βιοµηχανίες, κατεψυγµένων τροφίµων, κ.λ.π.). 

Μετά τους σεισµούς στα Γρεβενά και το Αίγιο το 1995 και στην Αθήνα το 1999 η 

εταιρία ανέλαβε και έφερε εις πέρας την κατασκευή 1.900 πλήρως εξοπλισµένων 

οικίσκων (20,25 και 32 µ2) τύπου κοντέϊνερ που χρησιµοποιήθηκαν για την στέγαση 

των σεισµοπαθών.

 

Η εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 1999 ξεκίνησε την κατασκευή εργοστασίου 

στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. Η επένδυση αυτή, αρχικού προϋπολογισµού 1.800 εκατ. δρχ., 

υπήχθη στις διατάξεις του αρ. 3 του Ν. 2601/98 (η σχετική απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης εγκρίνει επιχορήγηση που καλύπτει το 40% του κόστους της επένδυσης, 

ήτοι 720 εκατ. δρχ.). Η επένδυση ολοκληρώθηκε εντός του 2000. Στην εν λόγω 

υπερσύγχρονη παραγωγική µονάδα, η οποία συγκαταλέγεται µεταξύ των 

µεγαλύτερων και πιο σύγχρονων οµοειδών βιοµηχανικών συγκροτηµάτων στην 

Ευρώπη, η εταιρία στεγάζει πλέον τις κύριες παραγωγικές της δραστηριότητες. 

 

Πέραν της ανωτέρω επένδυσης, η εταιρία αγόρασε και οµόροφο του νέου 

εργοστασίου γήπεδοµε βιοµηχανοστάσιο συνολικής αξίας 400 εκατ. δρχ. περίπου. 
 
 

 

 

Η εταιρία είναι ειδικευµένη στην κατασκευή όλων των τύπων αµαξωµάτων, 

επιβατηγών λεωφορείων, ηµιρυµουλκουµένων ψυκτικών θαλάµων για τη µεταφορά 

τροφίµων, ανατρεπόµενων κιβωταµαξών, βαρέως τύπου ηµιρυµουλκουµένων γενικού 
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φορτίου, οχηµάτων χαµηλής φορτώσεως, βυτίων νερού, καυσίµων, οχηµάτων 

µεταφοράς σιτηρών, τσιµέντου και ασφάλτου, αυτοκινητοφορέων, αρµατοφορέων, 

ειδικών πλατφόρµων, καθώς επίσης και κάθε άλλης συµβατικής ή ειδικής κατασκευής 

που έχει σχέση µε τον τοµέα των µεταφορών. Εκτός των ανωτέρω κατασκευάζει 

βαγόνια τρένων κατάλληλα για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών σύµφωνα µε 

τις ∆ιεθνείς Προδιαγραφές.   

 

Η εταιρία επίσης προµηθεύει τις Ελληνικές καθώς και ξένες Ένοπλες ∆υνάµεις από το 

1986 έως σήµερα, κατασκευάζοντας χαµηλής φόρτωσης ηµιρυµουλκούµενους 

αρµατοφορείς ωφέλιµου φορτίου 35 έως 76 τόνων (παραγγελία για το έτος 2000), 

µικρότερα στρατιωτικά ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα και πλατφόρµες 

κατάλληλες για τη µεταφορά πυραύλων ή κλωβών, βυτία νερού ή καυσίµων κ.λ.π..    

 

Η εταιρία από τα τέλη του 2000, στεγάζει τις κύριες παραγωγικές της δραστηριότητές 

της σε νέα παραγωγική µονάδα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ. – Ε.Τ.Β.Α. 

Βόλου. Όπως προαναφέρθηκε, η νέα βιοµηχανική µονάδα της εταιρίας στην Α’ ΒΙ.ΠΕ 

Βόλου έχει εγκατασταθεί σε έκταση 30.000 τ.µ. και διαθέτει κτιριακά συγκροτήµατα 

20.000 τ.µ., ενώ ο µηχανολογικός της εξοπλισµός, είναι απολύτως εφάµιλλος των 

κορυφαίων αντιστοίχων της στην Ευρώπη και την Αµερική. Το συνολικό κόστος της 

επένδυσης, ανήλθε σε 2,7 δισεκατοµµύρια δραχµές και η ολοκλήρωσή της έγινε τον 

∆εκέµβριο του 2000. Σηµειώνεται ότι η αναπόσβεστη αξία των παγίων της εταιρίας την 

31.12.2000 ανήλθε σε 3.686 εκατ. δρχ. Η παραγωγική διαδικασία διενεργείται ήδη 

από εξαµήνου µε σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό στον οποίο περιλαµβάνονται και 

ROBOTS για την κοπή και διαµόρφωση µεταλλικών εξαρτηµάτων και µερών 

οχηµάτων. Η παραγωγή µίας βάρδιας ανέρχεται σε 2.000 µονάδες οχηµάτων ή 

υπερκατασκευών ετησίως. Το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής διατίθεται στην 

εγχώρια αγορά και το υπόλοιπο µέρος εξάγεται στο εξωτερικό. 

 

Εντός του εργοστασίου λειτουργεί επίσης Τµήµα Μελέτης και Σχεδιασµού νέων 

προϊόντων στελεχωµένο µε νέους επιστήµονες ειδικά εκπαιδευµένους στο σχεδιασµό 

µε χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Τα διάφορα εγκαταστηµένα παραγωγικά µηχανήµατα της εταιρίας στο εργοστάσιο στο 

Βόλο έχουν συνολική κινητήρια ισχύ 1.000 HP περίπου και θερµική ισχύ 1.200 KW και 

περιλαµβάνουν :  
 

ΕΙ∆ΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
Πρέσες µεγίστης ικανότητος µέχρι 250 τόνων 6
Στραντζόπρεσες µεγέθους µέχρι 6 µ 3
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Ψαλίδια µεγέθους µέχρι 6 µ. 4
Ζουµποψάλιδα 3
Τόρνοι 4
∆ραπάνοι 5
Πριόνια – δισκοπρίονα 5
Κυλίνδρους 2
Κουρµπαδόρος 1
Φραίζα 1
Φραιζοδρέπανο 1
Πλάνη 1
Τροχιστικά 6
Ξυλουργικά µηχανήµατα 5
Παντογράφοι κοπής 2
Ηλεκτροσυγκολητές ηµιαυτόµατοι 28
Ροµπότ ηλεκτροσυγκόλησης 12
Φορητά εργαλεία χειρός, αεροεργαλεία και ηλεκροεργαλεία -

 

Στις λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρίας συγκαταλέγονται : 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Συγκροτήµατα αµµοβολής – µεταλλοβολής 2

Βαφείο οχηµάτων µε θαλάµους & φούρνους βαφής 1

Γερανογέφυρες 12

Υποσταθµός υψηλής και χαµηλής τάσεως 1

Λεβητοστάσια µε σύστηµα θερµάνσεως µε αερόθερµα 2

 
Η εταιρία διαθέτει επίσης γραφεία ∆ιοικήσεως (∆ιοίκηση, Οικονοµικές Υπηρεσίες και 

∆ιεύθυνση Προµηθειών) στο 17ο χ.λ.µ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας (Νέα 

Κηφισιά Αττικής), εκθεσιακό χώρο (όπου είναι εγκαταστηµένη και η ∆ιεύθυνση 

Πωλήσεων) στο 23ο χ.λ.µ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαµίας (Κρυονέρι Αττικής) και 

ένα µικρό εργοστάσιο το οποίο χρησιµοποιείται για τις παραδόσεις των πωλούµενων 

οχηµάτων, τις επισκευές και βελτιώσεις των ήδη κυκλοφορούντων και ως κεντρικός 

χώρος αποθήκευσης πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, στο 28ο χ.λ.µ. της Εθνικής 

Οδού Αθηνών – Λαµίας (Αφίδνες - Αττικής). 
 

Ο κατάλογος των πελατών της εταιρίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι 

ιδιαίτερα εκτεταµένος. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η συνεργασία της εταιρίας µε 

πολλούς κορυφαίους κατασκευαστές στον τοµέα των µεταφορών τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στις Η.Π.Α., της επιτρέπει να διατηρεί άµεση επαφή µε τις τεχνολογικές 

εξελίξεις στον κλάδο της. 
 
Η πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρίας γίνεται βάσει του προτύπου 

AQAP-120 NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR INSPECTION. 
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Επιπλέον οι µεν ψυκτικοί θάλαµοι που παράγει η εταιρία είναι εφοδιασµένοι µε ∆ιεθνή 

Πιστοποιητικά κατά Α.Τ.P., οι δε εµποροκιβωτάµαξες είναι εγκεκριµένες από τον 

Ιταλικό Οργανισµό Προδιαγραφών C.E.M.A.T. 

 
 
10.7.4.Μέτοχοι 
 
Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη : 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ  % 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 397.195 30,65%
Ν.Κ. ΤΡΕΗΛΕΡΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Α.Ε. 215.165 16,60%
ΚΙΟΛΕΪ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ 18.112 1,40%
ΚΙΟΛΕΪ∆Η ΜΑΡΙΑ 4.528 0,35%
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 388.776 30,00%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 272.143 21,00%
ΣΥΝΟΛΟ 1.295.919 100,0%

 
 
 
10.7.5.∆ιοικητικό Συµβούλιο - Προσωπικό 
 

Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προ της συµµετοχής της «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» ήταν η ακόλουθη (η θητεία του κάτωθι ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

έληγε την 30.12.1999) :  
 
 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΛΕΙ∆ΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΣΟΦΙΑ ΚΙΟΛΕΙ∆ΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 

 

 

Σύµφωνα µε την από 29.12.1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

εκλέχθηκε το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο αποτελούνταν από τα 

κάτωθι µέλη : 
 
 
 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΑΠΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΠΑΤΖΙ∆ΗΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΟΣ 

 
 
Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από 31.12.1999 

συνεδρίασή του και η θητεία του έληγε την 31.12.2002. 

 

Σύµφωνα µε την από 29.06.2000 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και µετά 

την είσοδο της Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε. στην µετοχική σύνθεση, εκλέχθηκε το νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας, το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι µέλη : 

 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΠΕΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΜΕΛΟΣ 

 

 

 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά την από 05.07.2000 

συνεδρίασή του και η θητεία του λήγει την 05.07.2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.7.6.Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
 
 

Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΝΙΚ. 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» για την περίοδο 1999 – 2000 : 
 
 (σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 0 181 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 3 15 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 1.246 3.686 



 

 108

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  6.392 6.537 
Σύνολο Ενεργητικού 7.669 10.478 
Μετοχικό Κεφάλαιο 1.296 1.296 
Ίδια Κεφάλαια 4.374 6.039 
Προβλέψεις 0 4 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 288 209 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1 4.018 
Σύνολο Υποχρεώσεων 289 4.227 
Σύνολο Παθητικού 7.669 10.478 
Κύκλος Εργασιών 3.927 6.210 
Μικτά Κέρδη 1.054 1.766 
Κέρδη προ Φόρων 1.105 871 
Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. 559 661 

* Σηµειώνεται ότι η εταιρία για χρονικό διάστηµα 3 - 4 µηνών κατά τη χρήση 2000 η εταιρία δεν 
λειτούργησε λόγω της µετεγκατάστασής της στο νέο εργοστάσιό της.  
 

Σηµειώσεις επί του Ισολογισµού της 31.12.2000 : 

1) Στα γήπεδα και στα κτίρια της εταιρίας έχουν γραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις υποθηκών δρχ. 
700.000.000 για την ασφάλεια τραπεζικών δανείων ανεξόφλητου υπολοίπου κατά την 31.12.2000 δρχ. 
284.074.355. 2) Στη χρήση 2000 έγινε αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Ν. 2065/1992 και προέκυψε διαφορά αναπροσαρµογής δρχ. 5.856.399, η οποία εµφανίζεται 
στο λογαριασµό Παθητικού «Α-ΙΙΙ-2». 3) Στο λογαριασµό του ενεργητικού Β-4 «Λοιπά Έξοδα 
Εγκαταστάσεως» εµπεριέχονται και ζηµίες από πώληση χρεογράφων δρχ. 109 εκατ. περίπου. 
 

Παρατηρήσεις του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των οικονοµικών καταστάσεων της 
χρήσης 01.01. – 31.12.2000 : 
 
1) Σχετικά µε την πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού η εταιρία εφαρµόζει παγίως την υπ’ αριθµ. 
205/1988 Γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως, 2) Η προτεινόµενη 
διάθεση των Κερδών της Χρήσεως απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε αυξηµένη απαρτία. 
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10.7.7.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική 
 

Η προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας διαγράφεται θετική για την επόµενη τετραετία, 

λαµβανοµένων υπόψη των επιβεβαιωµένων ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους 76 

δισ. δρχ. περίπου (46 δισ. δρχ. αφορούν πωλήσεις προς το εξωτερικό και 30 δισ. δρχ. 

προς το εσωτερικό),  

 

Για το 2001 αναµένεται αύξηση των πωλήσεων εξαιτίας και του γεγονότος της 

µετατόπισης των παραδόσεων πολλών παραγγελιών (από προγραµµατικές 

συµβάσεις) από το 2000 στο 2001. 

 

Η συµµετοχή στην «ΝIK. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» καθετοποιεί περαιτέρω τη 

µεταλλουργική δραστηριότητα της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» και την εισάγει 

σε µία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά, όπως αυτή του ευρύτερου χώρου της 

αµυντικής βιοµηχανίας, ενώ, παράλληλα, της ανοίγει την πόρτα των αγορών της 

Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. 

 

 
10.7.8.Συµβολή στην Οικονοµική Θέση του Οµίλου 
 
 

Η συµµετοχή στην εταιρία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναµένεται να συµβάλλει, 

µέσω της µερισµατικής πολιτικής της, σηµαντικά στα έσοδα της «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», καθώς σηµαντικό µέρος της προσδοκώµενης κερδοφορίας 

αναµένεται να µετακυλύσει µε τη µορφή µερίσµατος προς τη µητρική εταιρία 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». Προς το σκοπό αυτό η «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», καίτοι δεν έχει πλειοψηφική συµµετοχή, προτίθεται να ψηφίζει 

στις εκάστοτε Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις για την διανοµή του µεγαλύτερου δυνατού 

µερίσµατος. 

Ήδη από τη χρήση 2000 παρατηρείται µία σηµαντική αύξηση κατά 58% στον κύκλο 

εργασιών και κατά 67% στο Μικτό Κέρδος της εταιρίας. Τέλος ιδιαίτερα σηµαντική 

αύξηση παρατηρήθηκε και στα Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων 2 της χρήσης 1999 

τα οποία από 200 εκατ. δρχ. περίπου, διαµορφώθηκαν σε 650 εκατ. δρχ. περίπου για 

τη χρήση 2000.  

 

 
2 Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης 1999, αναµορφώνονται κατά 900 εκατ. δρχ. περίπου, ποσό 
το οποίο αφορά σε έκτακτα έσοδα από πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρίας. 
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Για τη χρήση 2000 αποφασίσθηκε η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της ΝΙΚ. 

ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ, µέσω της δηµιουργίας αφορολόγητων αποθεµατικών, 

προκειµένου η εταιρία να ολοκληρώσει τις επενδύσεις της, αναγκαίες για την 

υλοποίηση των εκκρεµών συµβάσεων και παραγγελιών  στις χρήσεις 2001-2004. Η 

αναµενόµενη αύξηση των πωλήσεων για τη χρήση 2001 εκτιµάται ότι θα αποφέρει 

σηµαντικά έσοδα στην εταιρία, και κατ’ επέκταση µέσω µερισµατικής πολιτικής, 

σηµαντικά έσοδα στην µητρική εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». 
 
Σηµαντικά έσοδα αναµένεται επίσης να εισρεύσουν (µέσω της µερισµατικής πολιτικής 

της εταιρίας) στην «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» κατά την επόµενη τετραετία 

δεδοµένης της υψηλής αξίας των επιβεβαιωµένων ανεκτέλεστων παραγγελιών στις 

οποίες περιλαµβάνονται και προγραµµατικές συµβάσεις µε τον Οργανισµό 

Σιδηροδρόµων Ελλάδος. 

 

Τέλος σηµαντικές συνέργιες προκύπτουν από τη συνεργασία της «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε.» µε τις λοιπές εταιρίες του µεταλλουργικού κλάδου στις οποίες συµµετέχει η 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», ειδικότερα δε από την «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» η οποία αποτελεί τον βασικό προµηθευτή α’ υλών της 

εταιρίας. Η «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναµένεται να αναπτυχθεί έντονα 

εκµεταλλευόµενη την εξειδίκευση και εµπειρία του Οµίλου στον µεταλλουργικό κλάδο, 

προσανατολιζόµενη κυρίως προς τον κλάδο των αµυντικών προµηθειών και 

εξοπλιστικών προγραµµάτων.  
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 10.8 «DEMIL A.E.» 
 
10.8.1.Γενικές Πληροφορίες  
 

Έτος Ίδρυσης   : 2000 

Έδρα    : ∆ήµος Χαλανδρίου   

Αντικείµενο Εργασιών  :Επιθεώρηση – ∆ιάγνωση και Καταστροφή 

Πυροµαχικών, Χαρτογράφηση περιοχών   

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 400.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 50 έτη (ήτοι µέχρι το 2050) 

 

Η «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» (διακριτικός τίτλος: «DEMIL A.E.») ιδρύθηκε 

τον Φεβρουάριο του 2000, έχει έδρα τον ∆ήµο Χαλανδρίου και η διάρκειά της είναι 

πενήντα έτη από την καταχώρηση αυτής στο Μ.Α.Ε.  

 

Σκοπός της εταιρίας είναι :  

α) Η συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση, µεταφορά εντός ή εκτός Ελλάδος, 

επεξεργασία, ανακύκλωση, αδρανοποίηση, διαχείριση, καταστροφή και εν γένει 

εκµετάλλευση παλαιών στρατιωτικών υλικών, εφοδίων και λοιπών βιοµηχανικών 

υλικών. 

β) Η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως υποπροϊόντων, που δύναται να 

προκύψουν από την επεξεργασία των άνω υλικών. 

γ) Η ίδρυση ή συµµετοχή σε βιοµηχανία ή εργοστάσιο επεξεργασίας, διαχείρισης, 

αδρανοποίησης, καταστροφής και εν γένει εκµετάλλευσης παλαιών στρατιωτικών 

υλικών, εφοδίων και λοιπών βιοµηχανικών υλικών. 

δ) Η διενέργεια παντός είδους εµπορικών πράξεων. 
 

 
 
10.8.2.Ιστορικό  
 

Η εταιρία ιδρύθηκε έχοντας σαν στρατηγικό στόχο την προσφορά στην Ελληνική και 

διεθνή αγορά της βέλτιστης οικονοµικά λύσης στα προβλήµατα της καταστροφής 

αποσυρόµενων πυροµαχικών, χρησιµοποιώντας την πλέον φιλική για το περιβάλλον 

υψηλή τεχνολογία. 

 

Το έναυσµα ιδρύσεως αυτής της µονάδος στην χώρα µας απετέλεσαν οι απαιτήσεις 

τόσο των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων όσο και των χωρών των Βαλκανίων και της 
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1) 

Ανατολικής Ευρώπης, για αποσυµφόρηση των αποθηκών τους από παλαιάς 

τεχνολογίας αποσυρθέντα πυροµαχικά.  

 

Οι ανωτέρω ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασµό µε το διαρκώς αυξανόµενο 

ενδιαφέρον του κράτους και των πολιτών για τους κινδύνους του περιβάλλοντος και 

της υγείας από την τυχόν ικανοποίηση αυτών των αναγκών – µε τη χρήση µη 

αποτελεσµατικών και µη ενδεικνυόµενων, από πλευράς ασφαλείας, µεθόδων, 

κατέστησε τη δηµιουργία της ανωτέρω µονάδος επιτακτική και επείγουσα.  

 

Η εταιρία δεν παρουσιάζει δραστηριότητα µέχρι και σήµερα και βρίσκεται στο στάδιο 

της οργάνωσης των δραστηριοτήτων της. 

 

Συγκεκριµένα η εταιρία βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης των αγορών των 

Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής καθώς και στη φάση των τελικών τεχνικών 

προδιαγραφών της µονάδας καταστροφής πυροµαχικών. Το αποτέλεσµα των 

παραπάνω διερευνήσεων και αξιολογήσεων θα χρησιµεύσει για τον προσδιορισµό 

του τελικού ύψους του επενδυτικού προγράµµατος.  

 
 
 
 
10.8.3.Περιγραφή Αντικειµένου Εργασιών – Περιουσιακή ∆ιάρθρωση 
 
Η εταιρία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στα ακόλουθα : 

Επιθεώρηση – ∆ιάγνωση Πυροµαχικών 
Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην επιθεώρηση των πυροµαχικών και στη 

διάγνωση αυτών προκειµένου να διαπιστωθεί είτε η επιχειρησιακή τους κατάσταση, 

είτε η δυνατότητα ασφαλούς µεταφοράς τους προς καταστροφή αν πρόκειται για 

αποσυρθέντα πυροµαχικά. Από την επιθεώρηση αναγνωρίζονται τα κάτωθι στοιχεία : 

Είδος πυροµαχικού, κατάσταση πυροσωλήνα, ύπαρξη προωθητή (booster), ύπαρξη 

µηχανισµού ασφαλείας και οπλισµού (safety and arming), τύπος και κατάσταση 

γεµίσµατος και προωθητικού και πληροφορίες αποθήκευσης. 
 

Η επιθεώρηση γίνεται από την Κινητή Μονάδα Επιθεώρησης Πυροµαχικών – ΚΙΜΕΠ 

– µε τεχνολογίες µη καταστροφικών ελέγχων. 
 

Η ΚΙΜΕΠ αποτελείται από το Σύστηµα Ψηφιακής Ραδιογραφίας – Τοµογραφίας και 

από το Σύστηµα Φασµατογραφίας Ισοτόπων Νετρονίων. Περιλαµβάνει επίσης τα 
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όργανα διοίκησης και ελέγχου των ανωτέρω συστηµάτων, συσκευές επικοινωνίας, 

γεννήτρια ρεύµατος, σύστηµα κλιµατισµού, κ.λ.π.   

2) Χαρτογράφηση Περιοχών 
 

Η δραστηριότητα αυτή αφορά στη δηµιουργία χαρτών υψηλής ευκρίνειας και 

ακρίβειας, σε περιοχές µε διασκορπισµένα, θαµµένα ή µη εκραγέντα πυροµαχικά,  

όπου προσδιορίζεται η θέση κάθε µεταλλικού αντικειµένου ακόµη και σε συσκευασία. 

Σε συνδυασµό µε την προαναφερθείσα δυνατότητα διάγνωσης των αντικειµένων 

αυτών, παρέχεται η ευχέρεια ασφαλούς εκκαθάρισης των περιοχών αυτών. Η 

χαρτογράφηση διενεργείται µε το Φορητό Σύστηµα Ταχείας Γεωφυσικής Επιτήρησης, 

οι δε χάρτες παράγονται αυτόµατα µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

3) Καταστροφή Πυροµαχικών 
Η δραστηριότητα αυτή περιλαµβάνει την συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση, 

µεταφορά εντός ή εκτός Ελλάδος, επεξεργασία, ανακύκλωση, αδρανοποίηση, 

διαχείριση, καταστροφή και εν γένει εκµετάλλευση παλαιών στρατιωτικών υλικών, 

εφοδίων και λοιπών βιοµηχανικών υλικών. 
 
 
10.8.4. Μέτοχοι 
 

Το ιδρυτικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 400.000.000 δρχ. διαιρούµενο σε 

40.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. Ποσό ύψους 

132.000.000 δρχ. ανέλαβε να καλύψει η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (πρώην 

«ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.») λαµβάνοντας 13.200 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

10.000 δρχ. έκαστη.   

 

Η µετοχική σύνθεση σήµερα έχει ως εξής: 
 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 13.200 33% 
SPACE CONSULTING A.E. 12.000 30% 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. 12.000 30% 
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 2.800 7% 
ΣΥΝΟΛΟ 40.000 100% 

 

 
10.8.5.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 5 µέλη και η θητεία του λήγει στις 

31.12.2002. Η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε την απόφαση της 

21.02.2000 Συνεδρίασης του ∆.Σ. (Νο 1/21.02.2000) είναι η ακόλουθη: 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
DAVID EARL WELCH ΤΟΥ EDWARD  ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται ανάλυση του προσωπικού της εταιρίας σήµερα : 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΟΜΑ 
∆ιοικητικό Προσωπικό 2
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 0
ΣΥΝΟΛΟ 2

 
 
 
 
10.8.6.Απολογιστικά Στοιχεία ∆ραστηριότητας της εταιρίας 
 

Η εταιρία δεν παρουσιάζει δραστηριότητα µέχρι και σήµερα και διανύει την πρώτη 

υπερδωδεκάµηνη χρήση της η οποία θα λήξει την 31.12.2001. 

 
 
 
 
10.8.7.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές – Επενδυτική Πολιτική 
 

Η «DEMIL Α.Ε.» δηµιουργήθηκε µε σκοπό να δραστηριοποιηθεί στον τοµέα 

περιβάλλοντος και ειδικότερα της καταστροφής παλαιού στρατιωτικού υλικού. Η 

εταιρία αποτελεί την µοναδική εταιρία µε αυτή τη δραστηριότητα στην ευρύτερη 

περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 

Η εταιρία θα χρησιµοποιεί τεχνολογία αιχµής και οι συνολικές της επενδύσεις 

αναµένεται να ξεπεράσουν τα 10 εκατ. δολάρια.  

 

Η συµµετοχή της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» στην «DEMIL A.E.» εισάγει τον 

Όµιλο σε µία νέα αγορά, στην οποία δεν υπάρχει ανταγωνιστής στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
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σηµαντικό παράγοντα για την δυναµική επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας σε 

αυτές τις περιοχές. 
 

 

10.8.8.Συµβολή στην Οικονοµική Θέση του Οµίλου 
 
 
Όπως προαναφέρθηκε η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» κατέχει µειοψηφική 

συµµετοχή στην εταιρία «DEMIL A.E.». Ως εκ τούτου οι επιπτώσεις στην οικονοµική 

θέση της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα,  

εστιάζονται στην απόληψη ικανοποιητικού µερίσµατος. 

 

Προς τούτο, καίτοι η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» δεν έχει πλειοψηφική 

συµµετοχή στην εταιρία, είναι στις προθέσεις της να ψηφίσει στις εκάστοτε Τακτικές 

Γενικές Συνελεύσεις την διανοµή του µεγαλύτερου δυνατού µερίσµατος. 
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Β. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΤΟ 2001 

 

10.9. ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE A.E.  
 
 
10.9.1. Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό  
 
 
Έτος Ίδρυσης   : 2001 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  

Αντικείµενο Εργασιών  : Παροχή Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 750.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : έως το 2050 

Η εταιρία µε την αρχική επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»3 συστάθηκε το 2001, 

µε τον διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Α.Ε.». Έδρα της εταιρία ορίσθηκε ο 

∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής και η διάρκειά της λήγει το 2050. Σύµφωνα µε την από 

10.04.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας, η επωνυµία 

της εταιρίας άλλαξε σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE 

A.E.».  

 

Ο σκοπός της εταιρίας βάσει του Καταστατικού της, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε 

την από 10.04.2001 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, είναι ο 

ακόλουθος : 

 

«α. Η παροχή συµβουλών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για χρηµατοοικονοµικά 

θέµατα β. Η µελέτη και η αξιολόγηση των στοιχείων µιας επιχείρησης γ. Η παροχή 

συµβουλών αναφορικά µε τον έλεγχο της ροής και της αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των κεφαλαίων, των προϊόντων και των υπηρεσιών, µέσα και έξω 

από την επιχείρηση δ. η παροχή συµβουλών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για τη 

σωστή διαχείριση των κεφαλαίων που διαθέτουν. 

 

Επίσης, σκοπός της Εταιρίας είναι η απόκτηση δικαιωµάτων ψήφου και συµµετοχής σε 

οποιαδήποτε επιχείρηση,  καθώς και η ανάληψη και άσκηση της διοίκησης 

 
3 Σύµφωνα µε την από 120 Πράξη Τροποποίησης του υπ’ αριθµόν 327/21.11.2000 
συµβολαίου (Καταστατικού συστάσεως Ανωνύµου Εταιρίας) 
 



 

 117

(management) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτων εταιρικού τύπου ή νοµικής 

µορφής, ανεξαρτήτως σκοπού ή αντικειµένου, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, 

εισηγµένης ή µη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, ή εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο του 

εξωτερικού». 

 

Περαιτέρω ο σκοπός της εταιρίας είναι: 

«α) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, marketing και 

χρηµατοοικονοµικά εµπορικά θέµατα, 

β)  Η διαχείριση εµπορικών σηµάτων 

γ)  Παροχή εγγυήσεων υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων». 
 
 

 

10.9.2. Μέτοχοι 
 
 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας έπειτα από την από 10.04.2001 αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε 750.000.000 δρχ. διαιρούµενο 

σε 75.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. 
 

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 74.970 99,96% 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 30 0,04% 

ΣΥΝΟΛΟ 75.000 100,00% 

 

10.9.3.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό  
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας (λήξη θητείας την 10.04.2003) είναι το ακόλουθο 

: 

 
ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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10.10. ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. 
 
 
10.10.1.Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό  

 
Έτος Ίδρυσης   : 2001 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 30.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : έως το 2050 

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ»4 συστάθηκε το 2001, µε τον διακριτικό τίτλο 

«ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.». Έδρα της εταιρία ορίσθηκε ο ∆ήµος Ασπροπύργου, 

Αττικής και η διάρκειά της λήγει το 2050. 
 

Ο σκοπός της εταιρίας είναι ο ακόλουθος : 
 

1. «Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε την ίδρυση και εγκατάσταση είτε αυτόνοµων 

σταθµών, είτε συνδεδεµένων σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας, είτε µε συµπαραγωγή, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις και περιορισµούς του Νόµου 2244/1994 περί «Ρύθµισης 

θεµάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και από συµβατικά 

καύσιµα και άλλες διατάξεις». 

2. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις και περιορισµούς του 

Νόµου 224/1994, µε την εκµετάλλευση αιολικής ή ηλιακής ενέργειας, βιοµάζας, 

γεωθερµικής ενέργειας, ενέργειας από την θάλασσα, υδάτινου δυναµικού µε 

µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς, µε συνδυασµό παραγωγής θερµότητας ή και 

ψύξης από συµβατικά καύσιµα, ενεργειακή αξιοποίηση των µη τοξικών και 

ακίνδυνων για το περιβάλλον υποπαραγώγων βιοµηχανικού κυκλώµατος µε 

ανάκτηση απορριπτόµενης θερµότητας καθώς και από θερµικούς σταθµούς που 

λειτουργούν µε συµβατικά καύσιµα. 

3. Η χρήση και διάθεση της κατά τα άνω παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις και περιορισµούς του Νόµου 2244/1994. 

4. Ο σχεδιασµός, κατασκευή, εγκατάσταση, εκµετάλλευση και επίβλεψη µηχανηµάτων 

εκµεταλλεύσεως των άνω µορφών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού 

ρεύµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 2244/1994. 

5. Η συνεργασία µε άλλες ελληνικές ή ξένες επιχειρήσεις οιασδήποτε νοµικής µορφής 

εδρεύουσες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, έχουσες τον αυτό ή παρεµφερή σκοπό 

 
4 Σύµφωνα µε την από 121 Πράξη Τροποποίησης του υπ’ αριθµόν 328/21.11.2000 
συµβολαίου (Καταστατικού συστάσεως Ανωνύµου Εταιρίας) 
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για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της εταιρίας ,όπου τούτο 

επιτρέπεται. 

6. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, Ελληνικών και ξένων οίκων των 

οποίων ο σκοπός είναι όµοιος ή παρεµφερής µε αυτόν της εταιρίας». 

 

10.10.3. Μέτοχοι 
 
 

Το ιδρυτικό Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε 30.000.000 δρχ. διαιρούµενο 

σε 3.000 ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ. έκαστη. Η µετοχική 

σύνθεση περιγράφεται ακολούθως : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.970 99% 
ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ  30 1% 
ΣΥΝΟΛΟ 3.000 100% 

 

 

 
10.10.4.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό 
 

 

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο θα διοικήσει µέχρι την πρώτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση είναι το ακόλουθο : 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
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10.11. ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 
 
 
10.11.1.Γενικές Πληροφορίες – Ιστορικό 
 
 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1996 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  

Αντικείµενο Εργασιών  : Αντισεισµικές κατασκευές 

Μετοχικό Κεφάλαιο  : 300.000.000 δρχ. 

∆ιάρκεια   : 10 έτη (ήτοι έως το 2006) 

 
 

Η εταιρία µε την επωνυµία «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 

(διακριτικός τίτλος: «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.») ιδρύθηκε τo 1996, έχει έδρα τον 

∆ήµο Ασπροπύργου Αττικής και η διάρκειά της λήγει το 2006. 

 

Ο σκοπός της εταιρίας βάσει του Καταστατικού της είναι ο ακόλουθος : 

«Α. Η έρευνα, ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη και η εµπορία ολοκληρωµένων συστηµάτων 

και εφαρµογών σύγχρονης τεχνολογίας στον τοµέα των δοµικών έργων. Τα 

ολοκληρωµένα αυτά συστήµατα µπορεί να είναι λογισµικού (software), υλικού 

εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας (hardware), µηχανολογικός εξοπλισµός, ή 

συνδυασµός των τριών προηγουµένων. 

Β. Η έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση, προώθηση, εµπορία µεταποίηση και παραγωγή 

ολοκληρωµένων συστηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, για την κατασκευή ή και 

τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού (π.χ. συνδετήρων ράβδων οπλισµού πλακών κ.λ.π.) 

στον τοµέα δοµικών έργων 

Γ. Η παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων οπλισµού δοµικών έργων µε την 

εφαρµογή µεθόδων προηγµένης τεχνολογίας 

∆. Η δηµιουργία δικτύου παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων οπλισµού 

δοµικών έργων προηγµένης τεχνολογίας κατά την µέθοδο FRANCHISING 

(∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΕΩΣ) ή άλλη µέθοδο εµπορικής διανοµής. 

Ε. Η έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση, προώθηση και εµπορία συστηµάτων γενικότερα που 

παράγουν τη µεθοδολογία τεχνική και ποιότητα των δοµικών έργων 

ΣΤ. Η παροχή υπηρεσιών και συµβουλών καθώς και η δηµιουργία κέντρων 

εξυπηρετήσεως των ασχολούµενων στον τοµέα των δοµικών έργων. 

Ζ. Επιµόρφωση και εκπαίδευση επιστηµόνων και στελεχών επιχειρήσεων που 

ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα στον τοµέα των δοµικών έργων.  
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Η. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, εµπορία και διάθεση προϊόντων 

λογισµικού, υλικών προϊόντων και µηχανηµάτων παραγωγής ή µεταποίησης που 

έχουν σχέση µε τον τοµέα δοµικών έργων. 

Θ. Η µελέτη, επίβλεψη ή και κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου, δηµοσίου ή 

ιδιωτικού, 

Ι. Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, που µπορεί να συµβάλλει στην προώθηση της 

επιστήµης και της τέχνης του Μηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα, 

Μηχανολόγου κ.λ.π.) και ειδικά σε ότι αυτές αναφέρονται στον τοµέα των δοµικών 

έργων. 

Κ. Η κατασκευή και εµπορία µηχανών παραγωγής χαλύβδινου οπλισµού και συναφών 

προϊόντων».   
 
Η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ εξαγόρασε το 100% της εταιρίας 

ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ την οποία και θα απορροφήσει (Ισολογισµός 

Μετασχηµατισµού 29/02/2001). 
 
 
 
 
10.11.2 Περιγραφή αντικειµένου εργασιών-Περιουσιακή διάρθρωση 
 
 
 

H εταιρία ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΤΒΕ δραστηριοποιείται στην κατασκευή 

αντισεισµικών θωράκων, οι οποίοι είναι συνεχείς σπειροειδείς συνδετήρες που 

περικλείουν τον επιµήκη οπλισµό των δοµικών στοιχείων ενός κτιρίου, µε τρόπο που 

εξασφαλίζει την πολλαπλάσια αντοχή του στους σεισµούς, σε σχέση µε τα συνήθως 

χρησιµοποιούµενα σήµερα υλικά (τσέρκια, µανδύες).  

 

Οι ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ παράγονται σε CNC µηχανές από δοµικό χάλυβα 

µορφής κουλούρας και ποιότητας S 500s. 

 

Οι ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΘΩΡΑΚΕΣ, η παραγωγή και εκµετάλλευση των οποίων συνιστούν 

τη βασική δραστηριότητα της ΘΩΡΑΞ, επιφέρουν επαναστατική ανατροπή των 

δεδοµένων κατασκευών από τις καταστροφικές επιπτώσεις των σεισµών. 
 
 
 
 
10.11.3. Μέτοχοι 
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Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας σήµερα είναι η ακόλουθη : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 22.500 75,00%
ΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.893 6,31%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.800 6,00%
ΚΥΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.341 4,47%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.260 4,20%
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 540 1,80%
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 408 1,36%
ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 0,50%
ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 72 0,24%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  36 0,12%
ΣΥΝΟΛΟ 30.000 100,00%

 

 

 

 

 

10.11.4.∆ιοικητικό Συµβούλιο – Προσωπικό 
 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας (λήξη θητείας 10.01.2006) είναι το ακόλουθο  : 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΟΣ  ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 
ΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
10.11.5.Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη 
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Ακολούθως παρατίθενται τα συνοπτικά οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας «ΘΩΡΑΞ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΕΤΒΕ» για την περίοδο 1999 – 2000 : 

 

 (σε εκατ. δρχ.) 1999 2000 
Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης - - 
Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια - - 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 36 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  8 10 
Σύνολο Ενεργητικού 53 68 
Μετοχικό Κεφάλαιο 20 20 
Ίδια Κεφάλαια 18 26 
Προβλέψεις - - 
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - - 
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 35 42 
Σύνολο Υποχρεώσεων 35 42 
Σύνολο Παθητικού 53 68 
Κύκλος Εργασιών 45 173 
Μικτά Κέρδη 45 31 
Κέρδη προ Φόρων 4 14 
Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. 4 8 

 
 

 

Η «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε.» εξαγόρασε το 100% της 

«ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», την οποία εν συνεχεία θα απορροφήσει 

(ισολογισµός µετασχηµατισµού 29/2/2001) 

 

 
 
10.11.6. Επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
 

Με την εξαγορά του 75% της «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε.» η Εταιρία 

πραγµατοποίησε δυναµική είσοδο στον κοινωνικά σηµαντικό όσο και ευαίσθητο χώρο 

των αντισεισµικών κατασκευών ταυτόχρονα.  

 

H εξαγορά αυτή αποτελεί για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ πολυδιάστατη κίνηση 

στρατηγικής σηµασίας και µακράς πνοής, µε πολυδιάστατη κίνηση στρατηγικής 

σηµασίας και µακράς πνοής µε πολλαπλά και προσδοκώµενα οφέλη.  

 

 
10.12. ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  
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Οι διεταιρικές συναλλαγές κατά την 31.12.2000 είχαν ως εξής: 

 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 

  
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚ
Η ΑΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
Η ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΕ 

      1.106.808 28.651 1.135.459 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚ
Η ΑΕΒΕ 

   47   2.125.523 29.988 2.155.558 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚ
Η ΑΒΕΤΕ 

         0 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ          0 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ 

         0 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

4.611 204.434       209.046 

∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ       12.655  12.655 

ΣΥΝΟΛΟ 4.611 204.434 47 0 0 3.244.985 58.639 3.512.717 
       

 
  

ΑΓΟΡΕΣ (ποσά σε χιλ. ∆ρχ.) 
  ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΕ 

      4.611  4.611 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙ
ΚΗ ΑΕΒΕ 

      204.434  204.434 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚ
Η ΑΒΕΤΕ 

  47      47 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ         0 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ 

        0 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

1.106.808 2.125.523     12.655 3.245.985

∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟ
Σ ΑΒΕΕ 28.651 29.988      58.639 

ΣΥΝΟΛΟ 1.135.459 2.155.558 209.046 0 0 0 12.655 3.512.717

 
Εγγραφή Απάλειψης  
Κύκλος Εργασιών  3.512.717 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 
  ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ  17.666 1.899 1.866 2.396 3.498 1.011 28.335
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

1.163  973 859 1.338 234 0 4.567 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

 3.814  3.814 127 3.814  11.568 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΕΕ        0 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝ. ΑΕ        0 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ  13.500      13.500 
∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ   ΑΒΕΕ 5.176 16.451    2.009  23.636

ΣΥΝΟΛΟ 6.338 51.430 2.873 6.539 3.861 9.554 1.011 81.606
 
 
 
 
 
 
 

  
 

      

ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 
  ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ  1.163     5.176 6.338 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

17.666  3.814   13.500 16.451 51.431 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

1.899 973      2.873 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΕΕ 1.866 859 3.814     6.539 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝ. ΑΕ 2.396 1.338 127     3.861 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 3.498 234 3.814    2.009 9.554 

∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 1.011       1.011 

ΣΥΝΟΛΟ  28.335 4.567 11.568  13.500 23.636 81.606 

 
 
* Εγγραφή Απάλειψης  
 Έσοδα 81.606 
 Έξοδα  81.606 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 
 

  ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 

  45.058 2.064 2.064 2.064 4.128 1.062 56.439 
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ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

  
 600 600 600 18.128 446 20.374 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

  
4.500  4.500 150 4.500  13.650 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΕΕ 

        0 
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝ. ΑΕ 

        0 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 

  23.270      23.270 
∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ    
ΑΒΕΕ 

  7.197    3.538  10.735 

ΣΥΝΟΛΟ 0 80.025 2.664 7.164 2.814 30.294 1.508 124.468 

 
 
 
 
 

        

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. δρχ.) 
  ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΤΕΧΝ. ΑΕ   

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 

∆Γ 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ         0 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 

45.058  4.500   23.270 7.197 80.025

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

2.064 600      2.664 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΑΕΕ 2.064 600 4.500     7.164 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝ. ΑΕ 2.064 600 150     2.814 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 4.128 18.128 4.500    3.538 30.294 

∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
ΑΒΕΕ 1.062 445      1.508

ΣΥΝΟΛΟ 56.439 20.314 13.650   23.270 10.735 124.468

 
* Εγγραφή Απάλειψης  
Προµηθευτές  124.468 
Πελάτες   124.468 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ  
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Η EUROPEAN STEEL S.A. ιδρύθηκε το 1990, εδρεύει στο Λουξεµβούργο και είναι 

συµφερόντων της οικογένειας Μπήτρου. Ο σκοπός της εταιρίας είναι α) η διατήρηση 

συµµετοχών µε οποιαδήποτε µορφή σε εταιρίες εντός και εκτός Λουξεµβούργου, β) η 

απόκτηση χρεογράφων µε αγορά, δηµόσια εγγραφή ή µε άλλο τρόπο, και γ) η 

µεταβίβαση χρεογράφων µε πώληση. 

 

11.1. EUROPEAN STEEL5

 
 
 

 Η εταιρία δεν ασκεί άµεσα η ίδια καµιά βιοµηχανική δραστηριότητα και δεν διατηρεί 

εµπορική εγκατάσταση ανοικτή στο κοινό. ∆ύναται όµως να συµµετέχει στην ίδρυση 

και ανάπτυξη οποιασδήποτε χρηµατοοικονοµικής, βιοµηχανικής ή εµπορικής 

επιχείρησης και να παρέχει σε αυτές κάθε είδους υποστήριξη µε µορφή 

δανειοδοτήσεων, εγγυήσεων ή µε άλλο τρόπο. Η εταιρία µπορεί να δανείζεται σε 

οποιαδήποτε µορφή και να προβαίνει στην έκδοση οµολόγων και οµολογιών. 

Γενικότερα, η εταιρία µπορεί να λαµβάνει οποιαδήποτε µέτρα ελέγχου και εποπτείας 

και να ασκεί οποιαδήποτε δράση η οποία δύναται να αποβεί χρήσιµη για την 

εκπλήρωση και την ανάπτυξη των σκοπών της, εντός πάντοτε των πλαισίων που 

καθορίζονται από το Νόµο της 31ης Ιουλίου 1929 (Λουξεµβούργου), ο οποίος διέπει τις 

εταιρίες συµµετοχών  

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 1,7 εκ. ελβετικά φράγκα (chf) 

διαιρούµενο σε 170 κοινές ανώνυµες µετοχές ονοµαστικής αξίας 10.000 ελβετικών 

φράγκων έκαστη. Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας έχει ως εξής: 

       

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ  
%  

INTERFIDES S.A. 85 50% 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTICIPATION S.A. 85 50% 
ΣΥΝΟΛΟ 170 100% 

 

 

 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το ακόλουθο: 

                                                           
5 Τα στοιχεία ελήφθησαν από την ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. κατόπιν επικοινωνίας µε 

τον εκπρόσωπό της EUROPEAN STEEL  S.A. Καθηγητή Κ. Φ. Καλαβρό. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆.Σ. 
ALEX SCHMITT, LUXEMBOURG  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
CLAUDE FAYOLLE, GENEVE  ΜΕΛΟΣ 
DIMITRI THEOFILLIDES, GENEVE   ΜΕΛΟΣ 

 

Η EUROPEAN STEEL S.A. συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας από το 

1991 και εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις από τον Καθηγητή κο Κ. Φ. 

Καλαβρό, ο οποίος από το 1990 είναι και µέλος του ∆.Σ. της ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  

 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας την 31.12.2000 ήταν 1,7 εκατ. ελβετικά φράγκα. 

 

Η εταιρία δεν συµµετέχει σε άλλη εταιρία εδρεύουσα στην ελληνική επικράτεια µε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 1%. 

 

∆εν υφίσταται οικονοµικές σχέσεις µεταξύ της Εταιρίας και της EUROPEAN STEEL 

S.A.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Ταυτόχρονα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση των πέραν της µεταλλουργίας δραστηριοτήτων  
και ιδιαίτερα αυτής, που από δεκαπενταετίας αναπτύσσεται στην αγορά ακινήτων. 

 
Το 2000  ήταν µια καθοριστική χρονιά για τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ.  
 
Κατά τη διάρκειά της αναλήφθηκαν επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και 
πραγµατοποιήθηκαν δοµικές αλλαγές, οι οποίες µετέβαλαν σε σηµαντικό βαθµό τη 
φυσιογνωµία της Εταιρείας. 
Στόχος των κινήσεων αυτών ήταν ο συγχρονισµός του βήµατος της Εταιρείας µε τους 
ρυθµούς του στενού, αλλά και του ευρύτερου περιβάλλοντός της, ώστε να διατηρήσει 
και να επαυξήσει την ανταγωνιστικότητά της σε έναν κόσµο, όπου η στασιµότητα είναι 
συνώνυµη της φθοράς. 

Πρώτο µέληµα της ∆ιοίκησης ήταν η διεύρυνση των µεριδίων της Εταιρείας στην 
αγορά του χάλυβα, στην οποία αναπτύσσεται η παραδοσιακή αλλά και βασική της 
δραστηριότητα.  
 
Παράλληλος στόχος της ήταν η περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας στην ευρύτερη µεταλλουργική αγορά και η επέκτασή της σε προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. 
 

 
 
Αποτελεί  αντικειµενική πραγµατικότητα, ότι, µε τις καταιγιστικές κινήσεις του 
τελευταίου δεκαοκταµήνου συντελέσθηκε µια τεράστια αλλαγή των µεγεθών, της 
δοµής αλλά και του επιχειρηµατικού προφίλ της Εταιρείας, και τέθηκαν οι βάσεις µιας 
δυναµικής και διατηρήσιµης ανάπτυξης προς όφελος των µετόχων της. 
 
Βασική επιδίωξη της ∆ιοίκησης, τουλάχιστον για το τρέχον έτος, είναι η εδραίωση της 
νέας πραγµατικότητας και η µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των κινήσεων, που 
πραγµατοποιήθηκαν, χωρίς, βεβαίως, αυτό να σηµαίνει ατονία των επιχειρηµατικών 
ανακλαστικών, εφησυχασµό ή ανετοιµότητα για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών. 
 
Η εκπλήρωση της επιδίωξης αυτής προϋποθέτει, κατ’ αρχήν, ενδυνάµωση και 
βελτιστοποίηση των δοµών και των συστηµάτων οργάνωσης και διοίκησης τόσο του 
Οµίλου όσο και των επί µέρους επιχειρήσεων. 
Η Εταιρεία κινείται προς την κατεύθυνση αυτή ενισχύοντας τη ∆ιεύθυνση 
Πληροφορικών Τεχνολογιών, εξοµοιώνοντας τα χρησιµοποιούµενα πληροφορικά 
συστήµατα και διασυνδέοντας on line όλες τις επιχειρήσεις µε το κέντρο και τις 
οµοειδείς επιχειρήσεις και µεταξύ τους. Ταυτόχρονα, ενιαιοποιούνται τα 
οργανογράµµατα και οι ακολουθούµενες διαδικασίες, ενισχύεται το έµψυχο δυναµικό -
ιδιαίτερα στο επίπεδο του ανώτερου και του ενδιάµεσου management-, οργανώνεται 
ένα ενιαίο και πλήρες σύστηµα εσωτερικού ελέγχου και ενισχύονται οι δραστηριότητες 
προγραµµατισµού και ανάλυσης. 
Παράλληλα, οικοδοµείται µια ενιαία εταιρική ταυτότητα και µια συνολική στρατηγική 
επικοινωνίας του Οµίλου. 
 
Μέσα σ’ έναν κόσµο που µεταβάλλεται µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς, µέσα σ’ ένα 
επιχειρηµατικό περιβάλλον γεµάτο προκλήσεις, χρέος των επιχειρηµατιών και των 
διοικήσεων των επιχειρήσεων είναι να βελτιώνουν διαρκώς το επίπεδο 
ανταγωνιστικότητας των εταιρειών τους. 
Με εµπνευσµένο στρατηγικό σχεδιασµό µακράς πνοής, µε οργάνωση και 
προγραµµατισµό, µε σύνεση αλλά και δυναµισµό και αποφασιστικότητα. 
 
Αυτή η αντίληψη κινεί τη δράση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ. 
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Η ∆ιοίκησή της οικοδοµεί µε επιµονή και συνέπεια: 
Έναν όµιλο εταιρειών, µε δραστηριότητα τόσο στο χώρο των µετάλλων όσο και σε 
άλλα πεδία αιχµής του σύγχρονου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Με δυναµική και 
σύγχρονη δοµή και διοίκηση και πλήρη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην 
οργάνωση και την παραγωγή. 
 
Έναν Όµιλο, ο οποίος θα διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο σκηνικό, που 
διαµορφώνεται στην αγορά των µετάλλων, τόσο στη χώρα µας όσο και στην ευρύτερη 
περιοχή. 
Έναν Όµιλο, ο οποίος θα δραστηριοποιείται επιλεκτικά σε όποιον τοµέα 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προοπτική, 
από την αγορά ακινήτων ως τη βιοµηχανία του περιβάλλοντος. 
Έναν Όµιλο, ο οποίος θα λειτουργεί µε τα πλέον εξελιγµένα συστήµατα οργάνωσης 
και διοίκησης και θα στηρίζεται σε υψηλού επιπέδου έµψυχο δυναµικό. 
Έναν Όµιλο, τέλος, ο οποίος θα συνεργάζεται και θα συµµαχεί µε τους καλύτερους και 
δυναµικότερους κάθε κλάδου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 
Το όραµα αυτό έχει ήδη αρχίσει να γίνεται πραγµατικότητα. 
 
 
 
 
 
 
13. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 
Κατά την διετία 1999 – 2000 η διανοµή µερισµάτων της Εταιρίας διαµορφώθηκε όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

(ΠΟΣΆ ΣΕ ΕΚΑΤ. ∆ΡΧ.) 1999 2000 

Κέρδη µετά από φόρους & αµοιβές ∆.Σ. 700 193 
Συνολικό Μέρισµα 591 177 
% επί των κερδών µετά από φόρους 84,3% 91,8% 

 
Η µερισµατική πολιτική που ακολουθεί η Εταιρία έχει στόχο την ικανοποίηση των 

µετόχων της, χωρίς όµως να δηµιουργεί προβλήµατα στην αναπτυξιακή πολιτική και 

στα επενδυτικά της σχέδια. 

 

 

 

 

 

 

14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

14.1. ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
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14.6.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 

14.9.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 

14.1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ  ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 15/12/1998  
14.1.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/07/1999  
14.1.3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000  
14.1.4. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2000  
14.1.5. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ2000  
14.1.6. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2000  
14.1.7. ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ, ΕΞΑΜΗΝΟΥ, 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2000  
14.1.8. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ2000  
14.1.9. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000  
14.1.10. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆.Σ. ΧΡΗΣΗΣ 2000  
14.1.11. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 2000  
 
14.2. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε 
14.2.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.2.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.2.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.3. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. 
14.3.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.3.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.3.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.4. ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.ΤΕ. 
14.4.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.4.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.4.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.5. ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. 
14.5.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.5.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.5.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.6. ∆. Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
14.6.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 

14.6.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.7. ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
14.7.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.7.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.7.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
14.8. ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
14.8.1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.8.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.8.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
 
 
14.9. ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε. 

14.9.2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2000 
14.9.3. ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2000 
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