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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.1.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001- 2003 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (σε χιλ.€)
  2001 2002 2003 
 Κύκλος εργασιών       
     -Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 0 0 0 
     -Εµπορική ∆ραστηριότητα 0 0 0 
     -Παροχή Υπηρεσιών 842 932 1.073 
 Σύνολο κύκλου εργασιών 842 932 1.073 
 Μείον Κόστος πωληθέντων (1) 526 510 586 
 Μικτό Κέρδος πωλήσεων(1) 316 423 487 
 Πλέον Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 306 328 345 
 Σύνολο µικτού κέρδους εκµετάλλευσης (1) 622 751 832 
 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) -69 156 121 
 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -71 614 1.860 
 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων -812 -299 1.143 
 Κέρδη προ Φόρων  -1.135 -658 897 
 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (2) -1.159 -685 870 
 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 

-1.159 -685 326 

Συνολικό Μέρισµα 0 0 0 
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) 17.716.608 17.716.608 17.716.608
Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης (4) 17.716.608 17.716.608 17.716.608
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ    
 Κέρδη προ Φόρων  -1.919 -2.117 877 
 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (2) -1.943 -2.144 850 
 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 

-1.943 -2.144 850 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (σε €)    
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων - - 0,06 
Κέρδη προ Φόρων - - 0,05 
Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (2) - - 0,05 
Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 

- - 0,02 

 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (σε €)    
Κέρδη προ Φόρων - - 0,05 
Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (2) - - 0,05 
Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 

- - 0,05 

Μέρισµα ανά µετοχή (σε €) (6) 0,00 0,00 0,00 
    
1) Προ Αποσβέσεων χρήσεων 2001-2003. 
2) Κατά την τριετία 2001-2003 δεν διανεµήθηκαν από τα κέρδη Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3) Ο αριθµός των µετοχών είναι αναµορφωµένος αναδροµικά και σταθµισµένος λαµβάνοντας υπόψη τις 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
4) Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης έχει ληφθεί υπόψη ο φυσικός αριθµός 
µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. 
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5) Για τον υπολογισµό αυτών των µεγεθών -πλην µερίσµατος ανά µετοχή- έχει ληφθεί υπόψη ο 
σταθµισµένος αριθµός µετοχών. 
6) Για τον υπολογισµό του µερίσµατος ανά µετοχή έχει ληφθεί υπόψη ο αριθµός µετοχών στο τέλος κάθε 
χρήσης.  

 
Στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αναφέρονται οι εξής σηµειώσεις: 
 
Εταιρική Χρήση 2001 

1. Τα µεγέθη του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως δεν είναι συγκρίσιµα µε 
τα αντίστοιχα της προηγούµενης περιόδου επειδή τα περιουσιακά στοιχεία και τα 
αποτελέσµατα του «Μεταλλουργικού κλάδου»της εταιρείας από την 1/4/2000 έχουν 
εισφερθεί στην εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» στης οποίας το 
κεφάλαιο η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε» συµµετέχει σε ποσοστό 98,33%. 

2. Την 31/12/2001 η εταιρεία κατείχε 928.850 ίδιες µετοχές αξίας κτήσεως € 
2.436.122,21 (δρχ. 830.275.609) που εµφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων. 
Η τρέχουσα αξία των παραπάνω µετοχών κατά την 31/12/2001 ανέρχεται σε € 
3.112.676,53 (δρχ.1.060.644.527). 

3. Στους λογαριασµούς «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «Χρεόγραφα» 
περιλαµβάνονται και: α) Ποσό € 45.618 χιλ. (δρχ. 15.543.980 χιλ.) που αφορά 
µετοχές ανωνύµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο οι οποίες 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, 
υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά € 7.110,82 χιλ. (δρχ. 2.423.011 χιλ.) και β) Ποσό 
€ 2.565 χιλ. (δρχ. 874.133 χιλ.) που αφορά προκαταβολή για απόκτηση µετοχών 
εταιρειών του εσωτερικού. Από το σύνολο των µετοχών, µετοχές αξίας κτήσεως € 
1.425,52 χιλ. (δρχ. 485.747 χιλ.) αφορούν εταιρείες που οι τελευταίοι διαθέσιµοι 
ισολογισµοί τους δεν έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισµένους ελεγκτές. 

4. Στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» 
περιλαµβάνονται, µε βάση την ευχέρεια που παρείχαν οι φορολογικές διατάξεις, 
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση και πληρωµή υποχρεώσεων 
σε ξένο νόµισµα σε προηγούµενες χρήσεις, ποσού € 88.849,89 (δρχ. 30.275.601) 
που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2002. Επίσης τα αποτελέσµατα 
της χρήσεως 2001 έχουν επιβαρυνθεί µε αντίστοιχες χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές προηγούµενων χρήσεων € 88.849,93 (δρχ. 30.275.614). 

5. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1993 µε συνέπεια να µην 
έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 

6. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 17 άτοµα. 
7. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα 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 
δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» της 28/2/2001. 

10. Όλα τα έσοδα ανήκουν στην κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 91 
741.5. 

 
Εταιρική Χρήση 2002 

1. Κατά την 31/12/2002 η εταιρία κατείχε 1.422.240 ίδιες µετοχές αξίας κτήσεως 
3.718.441,21 ευρώ, η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασµού «Τακτικό 
Αποθεµατικό». 

2. Στη χρήση 2002 έγινε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της διαφοράς 
από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων ποσού ευρώ 
177.166,08. 

3. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2002 είναι 18 άτοµα. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή στην λειτουργία της εταιρίας. 

5. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα ή άλλα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας. 
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6. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, µε βάση τις 
διατάξεις του Ν. 2065/1992. 

7. Όλα τα έσοδα ανήκουν στην κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 91 
741.5 «∆ιαχείριση Ελεγχουσών Εταιριών». 

 
 
Εταιρική Χρήση 2003 

1. Κατά την 31/12/2003 η εταιρία κατείχε 1.533.750 ίδιες µετοχές αξίας κτήσεως 
4.017.530,71 ευρώ, η οποία εµφανίζεται αφαιρετικά στα Ίδια Κεφάλαια. 

2. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2003 είναι 19 άτοµα. 
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρίας. 

4. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας. 
5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2000, µε βάση τις 

διατάξεις του Ν. 2065/1992. 
6. Όλα τα έσοδα ανήκουν στη κατηγορία οικονοµικής δραστηριότητας ΣΤΑΚΟ∆ 03 

741.5 «∆ιαχείρηση Ελεγχουσών Εταιριών». 
 
1.1.2.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003  
 
Για την αναµόρφωση των αποτελεσµάτων της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη οι κάτωθι 
παρατηρήσεις, για τις χρήσεις 2001-2003, που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του 
τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και οι ανωτέρω σηµειώσεις στους αντίστοιχους 
ισολογισµούς τις εταιρίας: 
 
Εταιρική Χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
 
1) Με βάση την ευχέρεια που παρέχουν οι διατάξεις του 2992/2002 η πρόβλεψη για 
υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο χρηµατιστήριο και µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων, 
ποσού € 869.900 (δρχ. 296.418.515) µείωσε απευθείας τους λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, 
εµφανιζόµενη αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να προηγηθεί, όπως 
προβλέπουν οι διατάξεις του Κωδ.Ν. 2190/1920 και του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, η 
καταχώρησή της στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Στον ίδιο λογαριασµό περιλαµβάνεται η 
αντίστοιχη ζηµιά προηγούµενων χρήσεων που δεν καλύφθηκε από αποθεµατικά ποσού €  
571.491,08 (δρχ. 194.735.587).  2) Η εταιρία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 
ιε’ του Ν.2238/94 και την υπ’ αριθµό 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, ποσού € 46.955 (δρχ. 16.000.000)  
περίπου.  
 
Εταιρική Χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
 
1) Στους λογαριασµούς του Ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες Επιχειρήσεις», 
«Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις», «Μετοχές» και «Λοιπά Χρεόγραφα» περιλαµβάνονται: 
α) ποσό ευρώ 44.551.544,64, που αφορά την αξία κτήσεως µετοχών δώδεκα (12) Ανωνύµων 
Εταιριών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α. εκ των οποίων εννέα (9) ελέγχονται από Ορκωτούς 
Ελεγκτές Λογιστές και τρεις (3) δεν ελέγχονται, β) ποσό ευρώ 586.931,75 που αφορά την αξία 
κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρίας µη εισηγµένης στο Χ.Α.Α, η οποία ελέγχεται από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, γ) ποσό ευρώ 6.571.806,74, που αφορά την Αξία Μεριδίων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων και Μετοχών Ανωνύµων Εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α και δ) ποσό 
ευρώ 2.498.794,97, που αφορά προκαταβολή για απόκτηση Μετοχών Ανωνύµου Εταιρίας µη 
εισηγµένης στο Χ.Α.Α. Οι Συµµετοχές της ανωτέρω περιπτώσεως (α) και οι µετοχές της 
Ανωνύµου Εταιρίας της ανωτέρω περιπτώσεως (β), αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 186/92 (Κ.Β.Σ). Αν η αποτίµηση των ανωτέρω συµµετοχών 
και χρεογράφων γίνονταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920, η αξία των 
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συµµετοχών θα ήταν µειωµένη κατά ευρώ 8.798.546,75, η αξία των χρεογράφων µειωµένη 
κατά ευρώ 262.558,68 και η καθαρή θέση µειωµένη κατά ευρώ 9.061.105,43. Τα χρεόγραφα 
της ανωτέρω περιπτώσεως (γ) αποτιµήθηκαν στη τρέχουσα τιµή όπως και στην 
προηγούµενη χρήση. Η ζηµιά που προέκυψε από την αποτίµηση, ποσού ευρώ 1.538.839,93, 
λογίστηκε απ’ευθείας σε µείωση της καθαρής θέσεως χωρίς να επιβαρυνθούν τα 
αποτελέσµατα χρήσεως. 2) Τα αποτελέσµατα της χρήσεως επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές 
συναλλαγµατικές διαφορές ποσού ευρώ 88.849,88 οι οποίες αφορούν τη χρήση 2000 στην 
οποία κεφαλαιοποιήθηκαν βάσει διατάξεων της φορολογικής νοµοθεσίας. 3) Η εταιρία έχει 
ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1993 και συνεπώς δεν έχουν καταστεί οριστικές οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις µετέπειτα χρήσεις. 4) η εταιρία βασιζόµενη στην 
υπ’αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν 
σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το 
σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920, αυτή θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 56.426,03, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό ενώ οι ζηµιές της χρήσεως µειωµένες κατά το 
ποσό των 9.471,03 που αναλογεί στην κλειόµενη χρήση.  
 
Εταιρική Χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
 
1) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» 
περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών  έντεκα (11)  Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων 
στο Χ.Α., οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως και εκ των οποίων εννέα (9) ελέγχονται 
από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και δύο (2) δεν ελέγχονται. Αν η αποτίµηση των  µετοχών 
γινόταν κατά την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των 
συµµετοχών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ευρώ 10.221.605,93 και ισόποσα µειωµένα 
θα ήταν και τα ίδια κεφάλαια. 2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Μετοχές» περιλαµβάνεται 
και ποσό ευρώ 586.931,75, που αφορά την αξία κτήσεως µετοχών Ανώνυµης Εταιρείας µη 
εισηγµένης στο Χ.Α., η οποία ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και αποτιµήθηκε στην 
αξία κτήσεως. Αν η αποτίµηση των  µετοχών  γινόταν κατά την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των µετοχών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των 
ευρώ 261.801,00 και ισόποσα µειωµένα θα ήταν και τα ίδια κεφάλαια. 3) Κατά την αποτίµηση 
των µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α και των µεριδίων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων, η αξία κτήσεως των οποίων περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς του 
ενεργητικού «Μετοχές» και «Λοιπά χρεόγραφα», προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 551.370.65 
το οποίο καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση 
κατά την οποία η ζηµία αποτιµήσεως καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση των ιδίων 
κεφαλαίων. 4) Η εταιρεία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας 
των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για 
αποζηµίωση του προσωπικού της  λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η 
εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 
76.014,87, µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται τα ίδια κεφάλαια  αυξηµένα κατά το ποσό αυτό 
ενώ τα κέρδη της χρήσεως αυξηµένα κατά το ποσό των ευρώ 19.588,84 που αναλογεί στην 
κλειόµενη χρήση. 5) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998. Κατά 
συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις µετέπειτα χρήσεις δεν έχουν καταστεί 
οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν 
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική 
θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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. 
 
 
Φορολογικοί Έλεγχοι Μητρικής 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998.  
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1.1.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (σε χιλ.€) 
  2001 2002 2003
 Κέρδη προ Φόρων  -1.135 -658 897 
 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη υποτίµησης χρεογράφων & µεριδίων 
αµοιβαίων κεφαλαίων 

870 1.539 0 

 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 3 9 20 
 Μείον: Μη καταλογισθείσες συν/κές διαφορές 0 0 0 
Πλέον: Χρεωστικές συν/κές διαφορές προηγουµένων χρήσεων 89 89 0 
 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων -1.919 -2.117 877 
 Μείον: Φόροι Χρήσης 23 27 27 
 Μείον: Αµοιβές ∆.Σ. 0 0 0 
 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ.  -1.943 -2.144 850 
 Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 0 0 0 
 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων 

-1.943 -2.144 850 

 
1.1.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2001-2003 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2001-2003 
 (σε χιλ. €) 2001 % 2001 2002 % 2002 2003 2003%
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 419 1% 356 1% 228 0% 
 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
 Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 4.034 7% 4.269 8% 4.324 8% 
 Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 805 1% 907 2% 998 2% 
 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.229 6% 3.363 6% 3.325 6% 
 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 42.389 76% 38.677 69% 38.589 69% 
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0 0% 5.875 10% 5.875 11% 
 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45.617 82% 47.914 85% 47.790 85% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.331 17% 7.779 14% 7.811 14% 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77 0% 82 0% 73 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 55.444 100% 56.132 100% 55.902 100%
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 137.819   146.885   165.560   
 ΠΑΘΗΤΙΚΟ             
 Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 48% 26.752 48% 26.752 48% 
 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39.539 71% 37.531 67% 37.558 67% 
 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0% 0 0% 0 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 35 0% 12.285 22% 12.285 22% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.825 29% 6.298 11% 6.037 11% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.861 29% 18.583 33% 18.323 33% 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 45 0% 17 0% 22 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 55.444 100% 56.132 100% 55.902 100%
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 137.819   146.885   165.560   
 Λογιστική Αξία Μετοχής σε ευρώ 2,23   2,12   2,12   
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1.1.5. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001 - 2003 
 
Για την αναµόρφωση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη οι  
προαναφερθείσες παρατηρήσεις, για τις χρήσεις 2001-2003, που περιέχονται στα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και οι σηµειώσεις των 
ισολογισµών της εταιρίας. 
 
1.1.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001- 2003 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003  (ποσά σε χιλ. €) 
  2001 2002 2003 
Αριθµός µετοχών 17.716.608 17.716.608 17.716.608 
   Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 26.752 26.752 
  ∆ιαφορά από Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 12.711 12.711 12.711 
  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων 262 1.582 1.582 
 Αποθεµατικά Κεφάλαια  5.018 5.018 5.018 
  (-)Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές 2.437 3.718 4.018 
  Αποτελέσµατα εις Νέον -1.148 -1.833 -2.059 
  Ζηµία από αποτίµηση χρεογράφων 1.441 2.980 2.429 
 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39.539 37.531 37.558 
 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού 47 56 76 

 Μείον: Μη καταλογισθείσες συν/κές διαφορές 89 0 0 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 39.403 37.475 37.482 
 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής σε € * 2,22 2,12 2,12 
    
*Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης    
 
 
 
 
1.2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1.2.1. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%
 Κύκλος εργασιών            
     -Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 76.099 65% 70.309 51% 50.399 42% 
     -Εµπορική ∆ραστηριότητα 40.743 35% 67.341 49% 70.821 58% 
 Σύνολο µικτού κύκλου εργασιών 116.843 100% 137.650 100% 121.219 100% 
 Μείον ∆ιεταιρικές πωλήσεις 7.964 7% 10.263 7% 7.539 6% 
 Σύνολο καθαρού κύκλου εργασιών 108.878 100% 127.387 100% 113.681 100% 
 Μείον Κόστος πωληθέντων (1) 93.881 86% 106.657 84% 98.294 86% 
 Μικτό Κέρδος πωλήσεων(1) 14.997 14% 20.730 16% 15.386 14% 
 Πλέον Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 2.455 2% 2.558 2% 1.669 1% 
 Σύνολο µικτού κέρδους εκµετάλλευσης (1) 17.452 16% 23.289 18% 17.056 15% 
 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 7.529 7% 11.606 9% 6.445 6% 

 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 
8.005 7% 12.169 10% 7.490 7% 

 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων 4.655 4% 7.419 6% 2.979 3% 
 Κέρδη προ Φόρων  103 0% 2.323 2% 1.108 1% 
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 Κέρδη µετά Φόρων και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 
-1.323 -1% 179 0% -568 0% 

 Κέρδη µετά από Φόρους, δικαιώµατα µειοψηφίας και 
Αµοιβές ∆.Σ. 

-2.238 -2% -1.336 -1% -564 0% 

       
1) Προ Αποσβέσεων χρήσεων 2001-2003       

 
 
Η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2001 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής 
Εταιρίας, τις εταιρίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε», «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε», «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.» και «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». οι οποίες 
ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2002 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής 
Εταιρίας, τις εταιρίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε», «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε», «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.», ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.Ε.» και «ΝΙΚ. 
ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». οι οποίες ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
Η ενοποιηµένη οικονοµική κατάσταση της χρήσης 2003 περιλαµβάνει, πέραν της µητρικής 
Εταιρίας, τις εταιρίες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.», «∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε.», «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ  Α.Ε.Ε.», «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ 
Α.Ε.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» οι οποίες 
ενοποιήθηκαν µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης και την εταιρία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ 
Α.Ε.Β.Ε.» η οποία ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας αναφέρονται οι εξής σηµειώσεις: 
 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2001 

1. Στην ενοποίηση, εκτός της µητρικής εταιρείας, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης οι εταιρείες «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε», 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε», 
«∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.» και 
«ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.». 

2. Η εταιρεία «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.» η οποία απορρόφησε στη χρήση την 
εταιρεία «ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», ενοποιείται για πρώτη φορά. 

3. Η εταιρεία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε», στην οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε 
ποσοστό 30%, στην προηγούµενη χρήση περιλαµβάνονταν στην ενοποίηση µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ στην παρούσα χρήση ενοποιήθηκε πλήρως µε βάση 
τις διατάξεις της παρ. 1.β του άρθρου 96 του Κ.Ν 2190/1920. 

4. Στο αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» 
περιλαµβάνονται, µε βάση την ευχέρεια που παρείχαν οι φορολογικές διατάξεις, 
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές από την αποτίµηση και πληρωµή 
υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα σε προηγούµενες χρήσεις, ποσού Ευρώ 702 χιλ. 
(∆ρχ. 239.330 χιλ.) που θα επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2002. 
Επίσης τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2001 έχουν επιβαρυνθεί µε αντίστοιχες 
χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές προηγούµενων χρήσεων Ευρώ 1.109 χιλ. 
(∆ρχ. 377.920 χιλ.). 

5. Με βάση την ευχέρεια που παρείχαν οι φορολογικές διατάξεις παραµένουν στο 
λογαριασµό «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» ζηµιές χρεογράφων χρήσεως 2000 Ευρώ 
240 χιλ.. (∆ρχ. 81.780 χιλ.). Επίσης τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2001 έχουν 
επιβαρυνθεί µε ζηµιές χρεογράφων χρήσεως 2000 Ευρώ 80 χιλ. (∆ρχ. 27.259 χιλ.). 

6. Στο λογαριασµό Ίδιες Μετοχές περιλαµβάνονται α) 928.850 Ίδιες µετοχές αξίας 
κτήσεως € 2.437 χιλ. (δρχ. 830.275.609) που απόκτησε η µητρική εταιρεία, στη 
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χρήση 2001, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και β) 43.095 
ίδιες µετοχές αξίας κτήσεως € 498 χιλ. (δρχ.169.643.300) που κατέχονται από 
θυγατρική εταιρεία. 

7. Στους λογαριασµούς «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «Χρεόγραφα» 
περιλαµβάνονται και ποσό Ευρώ 5.783.516 (∆ρχ. 1.970.733.141) που αφορά 
συµµετοχή σε επιχειρήσεις µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο οι οποίες 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 συµµετοχών µε βάση τους τελευταίους διαθέσιµους ισολογισµούς, 
υπολείπεται της αξίας κτήσεως κατά Ευρώ 658.534 (δρχ. 224.395.468). Από το 
σύνολο των συµµετοχών, συµµετοχές αξίας κτήσεως Ευρω 2.848.813 (∆ρχ. 
970.733.141), αφορούν εταιρείες που οι τελευταίοι διαθέσιµοι ισολογισµοί τους δεν 
έχουν ελεγχθεί από αναγνωρισµένους ελεγκτές. 

8. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 558 άτοµα. 
9. Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε» έχουν 

εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις συνολικού ποσού Ευρώ 2.054 χιλ (∆ρχ. 700 
εκατ.) για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων το ύψος των οποίων ανέρχονταν την 
31/12/2001 σε Ευρώ 566 χιλ. (∆ρχ. 193 εκατ.). 

10. ∆εν υπάρχουν επίδικες διαφορές η έκβαση των οποίων θα µπορούσε να επηρεάσει 
την οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία των εταιρειών του Οµίλου. 

11. Ορισµένα κονδύλια του Ισολογισµού και των αποτελεσµάτων της προηγούµενης 
χρήσεως αναµορφώθηκαν για να είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της χρήσεως 
2001. 

 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2002 

1. Στην ενοποίηση εκτός της µητρικής εταιρίας, περιλαµβάνονται µε την µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης οι εταιρίες: α) ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε (98,33%), 
Β) ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε (99,78%), Γ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
Α.Β.Ε.Ε (74,57%), δ) ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε (50%), ε) ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε (99%), στ) 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε (99%), ζ) ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε (22,52%), η) ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε (75%), θ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.Ε. (60%).  

2. Επί των ακινήτων ενοποιούµενης εταιρίας υφίστανται εµπράγµατες ασφάλειες ποσού 
ευρώ 2.054.292,00. 

3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή στην λειτουργία των εταιριών του οµίλου. 

4. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων από τις ενοποιούµενες εταιρίες έγινε στην 
χρήση 2000, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. 

5. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2002 είναι 627 άτοµα. 
 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2003 

1. Στην ενοποίηση, εκτός της µητρικής εταιρίας, περιλαµβάνονται µε τη µέθοδο της 
ολικής ενοποίησης οι εταιρίες: α) ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ (98,33%), β) 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ (99,78%), γ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΒΕΕ (74,57%), δ) ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ (50%), ε) ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (99%), στ) ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ  ΑΕΕ 
(99%), ζ) ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ (75%), η) ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕΕ (60%), θ) 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΒΕΤΕ (98,48%), ι) 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ (59,49%) και µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης η εταιρία ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ (22,52%). Οι εταιρίες 
(θ) και (ι) ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά ενώ στην αντίστοιχη περίοδο της 
προηγούµενης χρήσης η ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της 
ολικής ενσωµάτωσης. 

2. Κατά την 31/12/2003 η µητρική εταιρία κατείχε 1.533.750 ίδιες µετοχές αξίας κτήσεως 
4.017.530 ευρώ, η οποία εµφανίζεται στο λογαριασµό ενεργητικού «Χρεόγραφα». 

3. ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων των εταιριών του οµίλου. 
4. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 

διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 
κατάσταση ή στη λειτουργία των εταιριών του οµιλού. 
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5. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων από τις ενοποιούµενες εταιρίες έγινε στη 
χρήση του2000, µε βάση τις διατάξεις του Ν. 2065/1992. 

6. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2003 είναι 329 άτοµα. 
7. Για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων εφαρµόστηκαν από τις 

ενοποιούµενες επιχειρήσεις οι κατώτεροι συντελεστές που προβλέπονται από το Π.∆. 
299/2003. Από την εφαρµογή των συντελεστών αυτών σχηµατίστηκαν αποσβέσεις 
µικρότερες κατά ευρώ 634.054,97 από αυτές που θα προέκυπταν αν εφαρµόζονταν 
οι συντελεστές της προηγούµενης χρήσεως. 

 
 1.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-
2003 
Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη οι 
παρατηρήσεις, για τις χρήσεις 2001-2003, που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά του 
τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και οι ανωτέρω σηµειώσεις στους αντίστοιχους 
ισολογισµούς της εταιρίας.  
 
 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
 
∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε» και «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε» που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42% και 37% των ενοποιηµένων συνόλων 
ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους 
αναγνωρισµένους ελεγκτές, στο πιστοποιητικό 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. Από τον έλεγχο 
µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 1) το υπόλοιπο της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 
ποσού Ευρώ 1.012 χιλ. (∆ρχ. 345 εκατ.) που έχει σχηµατιστεί µέχρι την 31/12/2000, 
ενδεχοµένως να µην είναι επαρκές για να καλύψει πλήρως τις πιθανές απώλειες από 
απαιτήσεις σε καθυστέρηση ποσού Ευρώ 3.081 χιλ (∆ρχ. 1.050 εκατ.) που περιλαµβάνονται 
στους λογαριασµούς των απαιτήσεων του Ισολογισµού. 2) ∆εν έχουν επιβαρυνθεί τα 
αποτελέσµατα χρήσεως µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές προηγούµενων χρήσεων 
ποσού Ευρώ 768. χιλ. (∆ρχ. 261.715 χιλ.). 3) ∆εν διενεργήθηκαν στη χρήση 2001, 
αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης ποσού Ευρώ 326 χιλ. 
(∆ρχ. 111 εκατ.) περίπου. 4) Η πρόβλεψη για υποτίµηση µετοχών εισηγµένων στο 
χρηµατιστήριο και µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που δεν συµψηφίστηκε µε κέρδη από 
πώληση χρεογράφων ποσού Ευρώ 1.818.187 (δρχ. 619.547.208) µείωσε απ’ευθείας τους 
λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, χωρίς να προηγηθεί, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του 
κωδ. Ν.2190/1920, η καταχώρησή της στα αποτελέσµατα της χρήσεως. Από το ποσό αυτό 
Ευρώ 869.900 (δρχ. 296.418.515) αφορούν τη µητρική εταιρία για την οποία ο παραπάνω 
λογιστικός χειρισµός προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2992/2002. 5) ∆εν 
λογιστικοποιήθηκαν στη χρήση ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου, θυγατρικής εταιρείας ποσού 
Ευρώ 593.028 (∆ρχ 202.074.034). Από το ποσό αυτό Ευρώ 415.119  (δρχ. 141.451.824) θα 
επιβαρύνουν την µειοψηφία. 6) 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 Ευρώ 
561 χιλ. (∆ρχ. 191 εκατ.). περίπου. 
 
 
 
 
 
 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
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∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των επιχειρήσεων 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε» και «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε» που περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 42% και 39% των ενοποιηµένων συνόλων 
ενεργητικού και κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγχθεί από άλλους 
αναγνωρισµένους ελεγκτές, στο πιστοποιητικό ελέγχου των οποίων βασιστήκαµε για να 
εκφράσουµε την γνώµη µας που ακολουθεί, στο µέτρο που αυτή σχετίζεται µε τα 
περιλαµβανόµενα στην ενοποίηση κονδύλια των πιο πάνω επιχειρήσεων. Από τον έλεγχό 
µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 1) Για επισφαλής, επίδικες και σε καθυστέρηση ευρισκόµενες 
απαιτήσεις, προερχόµενες από προηγούµενες χρήσεις, που περιλαµβάνονται στους 
λογαριασµούς απαιτήσεων του ενεργητικού, η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.026 
χιλ., που εµφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασµού «Πελάτες» δεν επαρκεί να καλύψει πλήρως 
τη ζηµιά που θα προκύψει κατά την ρευστοποίηση αυτών, η οποία κατά την άποψή µας 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.000 χιλ. περίπου. Αν η εταιρία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη, για 
να καλύψει πλήρως την ανωτέρω ζηµιά, η καθαρή θέση θα ήταν µειωµένη κατά ποσό ευρώ 
1.974 χιλ. περίπου. 2) ∆εν διενεργήθηκαν, από θυγατρικές εταιρίες, αποσβέσεις επί των 
παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης, στην κλειόµενη χρήση 2002 ποσού ευρώ 
435 χιλ. περίπου και σε προηγούµενες χρήσεις ποσού ευρώ 768 χιλ. περίπου, µε συνέπεια 
να εµφανίζονται βελτιωµένα, τα αποτελέσµατα χρήσεως κατά ποσό ευρώ 435 χιλ. περίπου 
και τα ίδια κεφάλαια κατά ποσό ευρώ 1.203 χιλ περίπου. 3) Στους λογαριασµούς του 
ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» και «Συµµετοχές σε λοιπές 
επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών πέντε (5) Ανωνύµων Εταιριών µη 
εισηγµένων στο Χ.Α.Α και µιας κοινοπραξίας, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή και αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 186/92 
(Κ.Β.Σ). Αν η αποτίµηση γινόταν από τις εταιρίες του οµίλου σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των συµµετοχών και των ιδίων κεφαλαίων θα ήταν µειωµένη κατά 
ευρώ 186.614,30. 4) Στους λογαριασµούς του ενεργητικού υπό τον γενικό τίτλο «Χρεόγραφα» 
περιλαµβάνονται: α) ποσό ευρώ 880.402,03, που αφορά την αξία κτήσεως µετοχών δύο (2) 
Ανωνύµων Εταιριών µη εισηγµένων στο Χ.Α.Α οι οποίες ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή 
Λογιστή, β) ποσό ευρώ 4.465.874,88 που αφορά την αξία Μεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων 
και Μετοχών Ανωνύµων Εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α, γ) ποσό ευρώ 3.718.441,21 που 
αφορά την αξία κτήσεως ιδίων µετοχών από την Μητρική Εταιρία, η οποία έπρεπε να 
εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων και δ) ποσό ευρώ 2.498.794,97, που αφορά 
προκαταβολή για απόκτηση Μετοχών ανωνύµου Εταιρίας µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α. Οι 
µετοχές της ανωτέρω περιπτώσεως (α), αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Π.∆ 186/92 (Κ.Β.Σ). Αν η αποτίµηση των ανωτέρω µετοχών γινόταν σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των χρεογράφων και των ιδίων κεφαλαίων θα 
ήταν µειωµένη κατά το ποσό των ευρώ 262.558,68. Από την αποτίµηση των εταιριών του 
οµίλου, στα χρεόγραφα της ανωτέρω περιπτώσεως (β), προέκυψε ζηµιά ποσού ευρώ 
1.842.388,46 η οποία λογίστηκε απ’ευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς να 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα χρήσεως. 5) Τα αποτελέσµατα χρήσεως της µητρικής 
εταιρίας και µιας θυγατρικής, επιβαρύνθηκαν µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές 
ποσού ευρώ 688.505,49, οι οποίες αφορούν προηγούµενες χρήσεις στις οποίες είχαν 
κεφαλαιοποιηθεί βάσει διατάξεων φορολογικής νοµοθεσίας. 6) Η µητρική εταιρία έχει ελεγχθεί 
φορολογικά µέχρι και τη χρήση του 1993, οι ενοποιηµένες εταιρίες (α), (γ), (στ), (ζ) έχουν 
ελεγχθεί µέχρι και τις χρήσεις 1990, 2001, 1992 και 2000 αντίστοιχα, οι ενοποιηµένες εταιρίες 
(β), (ε), (η), (θ) δεν έχουν ελεγχθεί από ιδρύσεώς τους και η ενοποιούµενη εταιρία (δ) δεν έχει 
ελεγχθεί για τις τελευταίες δέκα (10) χρήσεις. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις 
των εταιριών του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7) Οι εταιρίες του οµίλου βασιζόµενες 
στην υπ’αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων 
∆ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού τους, λόγω 
εξόδου τους από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν σχηµατιζόταν η πρόβλεψη σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920 το σωρευµένο ύψος αυτής της κατά την 31.12.2002 θα 
ανερχόταν σε ποσό ευρώ 662 χιλ. περίπου µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό 
ευρώ 101 χιλ. περίπου, που αναλογεί στην κλειόµενη χρήση.  
 
Ενοποιηµένη Εταιρική Χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή 
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Ελέγξαµε, κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανώνυµων 
εταιρειών», τον πέµπτο ενοποιηµένο ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση 
Αποτελεσµάτων, την Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και το σχετικό 
Προσάρτηµα της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών 
της για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2003. 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 των επιχειρήσεων (γ) και (ι) που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
και αντιπροσωπεύουν ποσοστό 22% και 26% των ενοποιηµένων συνόλων ενεργητικού και 
κύκλου εργασιών. Οι καταστάσεις αυτές έχουν ελεγθεί από άλλους αναγνωρισµένους 
ελεγκτές, στο πιστοποιητικό 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. Από  τον έλεγχό µας αυτό προέκυψαν τα εξής: 1) 
Στους λογαριασµούς του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» και 
«Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών τριών (3) 
Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων στο Χ.Α., και δύο κοινοπραξιών οι οποίες δεν 
ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και µιας (1) Ανωνύµου Εταιρείας η οποία 
ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Οι συµµετοχές  αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως. 
Αν η αποτίµηση γινόταν κατά την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 
2190/1920, η αξία των συµµετοχών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ευρώ 675.965,67 
και ισόποσα µειωµένα θα ήταν τα ίδια κεφάλαια. 2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού 
«Μετοχές» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 586.931,75, που αφορά την αξία κτήσεως 
µετοχών Ανωνύµου Εταιρείας µη εισηγµένης στο Χ.Α., η οποία ελέγχεται από Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή και αποτιµήθηκε στην αξία κτήσεως. Αν η αποτίµηση των µετοχών  γινόταν 
κατά την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία του 
λογαριασµού «Μετοχές» θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ευρώ 261.801,00 και ισόποσα 
µειωµένα θα ήταν και τα ίδια κεφάλαια. 3) Για επισφαλείς, επίδικες και σε καθυστέρηση 
ευρισκόµενες απαιτήσεις, προερχόµενες από προηγούµενες χρήσεις, που περιλαµβάνονται 
στους λογαριασµούς απαιτήσεων του ενεργητικού, η σχηµατισθείσα πρόβλεψη ποσού ευρώ 
859 χιλ. δεν επαρκεί να καλύψει πλήρως τη ζηµία που θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση 
αυτών, η οποία κατά την άποψή µας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.000 χιλ. περίπου. Αν η 
εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόβλεψη για να καλύψει πλήρως την ανωτέρω ζηµία, τα ίδια 
κεφάλαια θα ήταν µειωµένα κατά ποσό ευρώ 2.141 χιλ. περίπου. 4) ∆εν διενεργήθηκαν, από 
θυγατρικές εταιρείες, αποσβέσεις επι των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης, 
στην περίοδο  και σε προηγούµενες χρήσεις ποσού ευρώ 1.729 χιλ. περίπου, µε συνέπεια να 
εµφανίζονται βελτιωµένα, τα αποτελέσµατα χρήσεως κατά ποσό ευρώ 144 χιλ. περίπου και 
τα ίδια κεφάλαια κατά ποσό ευρώ 1.729 χιλ. περίπου. 5) Οι εταιρείες του οµίλου βασιζόµενες 
στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων 
∆ιοικήσεως, δεν έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν οι εταιρείες σχηµάτιζαν την πρόβλεψη, για 
το σύνολο του προσωπικού τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 588 χιλ. περίπου και τα ίδια κεφάλαια θα ήταν 
µειωµένα κατά το ποσό αυτό. 6) Η Μητρική Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη 
χρήση 1998, οι ενοποιούµενες εταιρείες (α), (γ), (δ), (στ), (ζ) έχουν ελεγχθεί µέχρι τις χρήσεις 
1999, 2001, 1997, 1992 και 2002 αντίστοιχα και  οι ενοποιούµενες εταιρείες (β), (ε), (η), (θ), (ι) 
δεν έχουν ελεγχθει απο ιδρύσεώς τους. Συνεπώς, οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών 
του οµίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές. 7) Κατά την αποτίµηση, από ενοποιούµενες 
εταιρείες, των µετοχών Ανωνύµων Εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α και των µεριδίων 
Αµοιβαίων Κεφαλαίων, η αξία κτήσεως των οποίων περιλαµβάνεται στους  λογαριασµούς του 
ενεργητικού «Χρεόγραφα», προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 726.117,47 το οποίο 
καταχωρήθηκε στα αποτελέσµατα χρήσεως σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση κατά την 
οποία η ζηµία αποτιµήσεως καταχωρήθηκε απευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 8) Για 
τις ενοποιούµενες εταιρείες (β), (γ), (ε), (στ), λαµβανοµένων υπόψη και των παρατηρήσεων 
του ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του 
άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 ενώ για την ενοποιηµένη εταιρεία (ζ) συντρέχει περίπτωση 
εφαρµογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά τη γνώµη µας, αφού ληφθούν 
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις 
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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, την περιουσιακή διάρθρωση, τη 
χρηµατοοικονοµική θέση, τα αποτελέσµατα και τις Ταµειακές Ροές του συνόλου των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2003. 
 
Επιπλέον, παρουσιάζονται κάτωθι οι παρατηρήσεις των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για 
τις θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου, όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
ελέγχου των εν λόγω εταιριών και αφορούν τις χρήσεις στις οποίες αυτές ενοποιούνται κατά 
την περίοδο 2001-2003: 
 
Εταιρική Χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε» 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο 
έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού 
των εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει 
από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του 
κόστους. Επαληθεύσαµε την συµφωνία 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
προέκυψαν τα εξής: 1) Η σχηµατισµένη µέχρι 31/12/2000 και µειωµένη µε τις διαγραφές της 
χρήσεως 2001, πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 813 χιλ. ευρώ (δρχ. 277 εκατ.) 
ενδεχοµένως να µην επαρκέσει για να καλύψει πλήρως τις πιθανές απώλειες από απαιτήσεις 
σε καθυστέρηση ποσού 1.614 χιλ. ευρώ (δρχ. 550 εκατ.) περίπου που περιλαµβάνονται 
στους λογαριασµούς των απαιτήσεων. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στις διατάξεις του άρθρου 31 
παρ. ιε’ του Ν. 2238/94 και την υπ’αριθ. 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 31/12/2001, 
υπολογίζεται στο ποσό των 238 χιλ. ευρώ (δρχ. 81 εκατ.) περίπου. Κατά τη γνώµη µας, οι 
ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 
εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας καθώς οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2000, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική Χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο 
έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. Ν 2190/1920 «περί 
Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις 
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αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην 
διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία 
προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε 
την συµφωνία 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 παραγρ. 1 του 
άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) 
Με βάση την ευχέρεια που παρείχαν φορολογικές διατάξεις η εταιρία επιβάρυνε τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως µε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές ποσού ευρώ 
599.655,61, οι οποίες αφορούν προηγούµενη χρήση. 2) Για επίδικες και σε καθυστέρηση 
ευρισκόµενες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του Ενεργητικού 
«πελάτες» και «γραµµάτια σε καθυστέρηση», η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για επισφαλής 
απαιτήσεις ποσού ευρώ 819.025,03 δεν επαρκεί να καλύψει πλήρως τη ζηµιά που θα 
προκύψει κατά την ρευστοποίηση αυτών, η οποία κατά την άποψή µας ανέρχεται στο ποσό 
των ευρώ 1.500.000,00 περίπου. 3) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ’αριθ. 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. Αν η εταιρία σχηµάτιζε πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 
ευρώ 264.000,00 περίπου, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά 
το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 26.289,07 
που αναλογεί στην κλειόµενη χρήση. 4) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 
1990 και συνεπώς δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις 
επόµενες χρήσεις. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, 
αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας την περιουσιακή διάρθρωση και την 
οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και 
λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες 
που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική Χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο 
έλεγχός 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 κωδ. 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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή 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. ∆εν 
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος 
παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για  επίδικες και σε καθυστέρηση 
ευρισκόµενες απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του Ενεργητικού 
«πελάτες» και «γραµµάτια σε καθυστέρηση», η σχηµατισθείσα πρόβλεψη για επισφαλείς 
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απαιτήσεις ποσού ευρώ 780.217,12 δεν επαρκεί  να καλύψει πλήρως τη ζηµία που θα 
προκύψει κατά τη ρευστοποίηση αυτών, η οποία κατά την άποψή µας ανέρχεται στο ποσό 
των ευρώ 1.500.000,00 περίπου. Αν η εταιρεία είχε σχηµατίσει πρόσθετη πρόβλεψη για να 
καλύψει πλήρως την ζηµία, τότε τα ίδια κεφάλαια θα ήταν µειωµένα κατά ποσό ευρώ 
719.782,88. 2) Στο λογαριασµό του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» 
περιλαµβάνεται η αξία κτήσεως µετοχών δύο (2)  Ανωνύµων Εταιρειών µη εισηγµένων στο 
Χ.Α., οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και αποτιµήθηκαν στην αξία 
κτήσεως. Αν η αποτίµηση των µετοχών γινόταν κατά την 31/12/2003 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των συµµετοχών θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό 
των ευρώ 14.645,00 και ισόποσα µειωµένα θα ήταν και τα ίδια κεφάλαια. 3) Η εταιρεία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση  πρόβλεψη για αποζηµίωση 
του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία 
σχηµάτιζε την πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 318.382,73 περίπου, 
µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα 
αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 54.382,73 που αναλογεί στην 
κλειόµενη χρήση. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1999 και 
συνεπώς δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις επόµενες 
χρήσεις. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν 
από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν 
υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική 
θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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. 
 
 
Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 
2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση του 
λογιστικού χειρισµού της πρόβλεψης για ζηµιά από υποτίµηση µεριδίων Αµοιβαίων 
Κεφαλαίων που αναφέρεται στη παρατήρησή µας υπ’ αριθµόν 1 κατωτέρω. ∆εν 
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός από την 
περίπτωση της κατωτέρω παρατήρησή µας µε αριθµό 3, και το κόστος παραγωγής που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την συµφωνία 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Ποσό ευρώ 1.191 χιλ. (δρχ. 405.761.168) που 
αφορά σε πρόβλεψη για υποτίµηση, α) µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διενεργήθηκε στη 
προηγούµενη και στην κλειόµενη χρήση, εκ ευρώ 714 χιλ. (δρχ. 243.293.625) και ευρώ 208 
χιλ. (δρχ. 70.748.625) αντίστοιχα και β) µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α που διενεργήθηκε στη 
κλειόµενη χρήση, εκ ευρώ 269 χιλ. (δρχ. 91.718.918), δεν καταχωρήθηκε στα αντίστοιχα 
Αποτελέσµατα των χρήσεων, όπως προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
και στον Κ.Ν. 2190/1920, αλλά µείωσε απ’ευθείας τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, εµφανιζόµενη 
αφαιρετικά του λογαριασµού AIV/1 «Τακτικό Αποθεµατικό». 2. Τα αποτελέσµατα 
προηγούµενων χρήσεων, δεν επιβαρύνθηκαν µε το συνολικό ποσό ευρώ 768 χιλ. (δρχ. 
261.714.979), το οποίο αφορά σε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές: α) αποτίµησης 
υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31.12.1995 ευρώ 381 χιλ. (δρχ. 129.756.822), β) αποτίµησης 
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υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. τις 31/12/1998 λόγω υποτίµησης της δραχµής (ΠΟΛ.1224/20.08.1998) 
ευρώ 122 χιλ. (δρχ. 41.611.891), γ) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31/12/1999 (ΠΟΛ. 
1263/1999 και ΠΟΛ. 1268/1999) ευρώ 265 χιλ. (δρχ. 90.346.266). 3. Στην παρούσα χρήση, 
σε αντίθεση µε την προηγούµενη, η εταιρία δεν σχηµάτισε την φορολογικά αναγνωριζόµενη 
βάσει του Ν. 2065/92 όπως ισχύει, πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων συνόλου ευρώ 109 
χιλ. (δρχ. 37.000.000) περίπου, για την κάλυψη µέρους των ζηµιών µη είσπραξης ακίνητων 
απαιτήσεων που ενδέχεται να προκύψουν στο µέλλον. Το σύνολο των αξιών απαιτήσεων 
που εµπεριέχονται στο 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 ευρώ 1.174 χιλ. (δρχ. 400 
εκατ.) περίπου, ενώ η σχηµατισθείσα µέχρι την 31/12/2001 σχετική πρόβλεψη σε ευρώ 97 
χιλ. (δρχ. 33.056.828). 4. Με βάση τη 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 του από την υπηρεσία. Το ύψος της εν λόγω πρόβλεψης 
που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατιστεί, ανέρχεται στο 
ποσό ευρώ 44 χιλ. (δρχ. 15.000.000) περίπου, εκ των οποίων ποσό ευρώ 9 χιλ. (δρχ. 
3.000.000) περίπου αφορά την κλειόµενη χρήση. 5. Ο λογαριασµός του ενεργητικού ∆ΙΙΙ/1 
«Μετοχές», απεικονίζει την αξία κτήσεως µετοχών εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α οι οποίες 
αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, πλην όµως µε το λογιστικό 
χειρισµό που αναφέρεται στην παραπάνω παρατήρησή µας µε αριθµό 1/β. 6. Η εταιρία έχει 
οριστικοποιήσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις µέχρι και τη διαχειριστική χρήση 1996. 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη 
οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, την 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2001, 
καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των 
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά 
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη 
χρήση, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω παρατήρησή µας µε αριθµό 3. 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 
2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση του 
λογιστικού χειρισµού της πρόβλεψης για ζηµιά από υποτίµηση χρεογράφων που αναφέρεται 
στην παρατήρησή µας υπ’αριθµόν 1 κατωτέρω. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής 
σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα 
λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 
Επαληθεύσαµε την συµφωνία 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 
παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
προέκυψαν τα εξής: 1. Ποσό ευρώ 1.410.894,45 που αφορά σε πρόβλεψη για υποτίµηση, α) 
µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που διενεργήθηκε σε προηγούµενες και στη κλειόµενη 
χρήση, € 921.620,69 και € 169.472,70 αντίστοιχα και β) Μετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α που 
διενεργήθηκε στην προηγούµενη και την κλειόµενη χρήση, € 269,167,77 και € 50.633,29 
αντίστοιχα, δεν καταχωρήθηκε στα αντίστοιχα Αποτελέσµατα των χρήσεων, όπως 
προβλέπεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και στον Κ.Ν. 2190/20, αλλά µείωσε 
απ’ ευθείας τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας, εµφανιζόµενη αφαιρετικά του λογαριασµού ΑΙV/1 
«Τακτικό Αποθεµατικό». 2. Τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων, δεν επιβαρύνθηκαν 
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µε το συνολικό ποσό των € 768.055,71 που αφορά σε χρεωστικές συναλλαγµατικές 
διαφορές: α) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31.12.1995 € 380.797,72, β) αποτίµησης 
υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. της 31.12.1998 λόγω υποτιµήσεως της δραχµής (ΠΟΛ. 
1224/20.08.1998) € 122.118,54 και γ) αποτίµησης υποχρεώσεων σε Ξ.Ν. 31.12.1999 (ΠΟΛ. 
1263/1999 & ΠΟΛ. 1268/1999) € 265.139,45. 3. Στην παρούσα χρήση, όπως και στην 
προηγούµενη, η εταιρία δεν σχηµάτισε την φορολογικά αναγνωριζόµενη βάσει του Ν. 2065/92 
όπως ισχύει, πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σύνολο € 107.000,00 περίπου, για την 
κάλυψη µέρους των ζηµιών µη είσπραξης ακίνητων απαιτήσεων που ενδέχεται να 
προκύψουν στο µέλλον. Το σύνολο αξιών απαιτήσεων που εµπεριέχονται στον λογαριασµό 
του Ενεργητικού ∆ΙΙ/1 «Πελάτες» και αξιολογούνται ως επισφαλείς, εκτός των εµφανιζοµένων 
επισφαλών απαιτήσεων στους λογαριασµούς του Ενεργητικού ∆ΙΙ/3, ∆ΙΙ/3Β ΚΑΙ ∆ΙΙ/10, 
ανέρχονται στο ποσό των € 1.320.000,00 περίπου, ενώ η σχηµατισθείσα µέχρι την 
31.12.2002 αχρησιµοποίητη σχετική πρόβλεψη σε € 91.285,72. 4. Με βάση τη γνωµοδότηση 
υπ’ αριθµ. 205/1998, της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως µε την οποία 
ερµηνεύονται οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του Ν. 
2065/1992, η εταιρία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της, λόγω 
εξόδου του από την υπηρεσία. Το ύψος της εν λόγω πρόβλεψης που σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατιστεί, ανέρχεται στο ποσό € 53.500,00 
περίπου, εκ των οποίων ποσό € 10.200,00 περίπου αφορά στην κλειόµενη χρήση. 5. Ο 
λογαριασµός του Ενεργητικού ∆ΙΙΙ/1 «Μετοχές», απεικονίζει την αξία κτήσεως µετοχών 
εταιριών εισηγµένων στο Χ.Α.Α, οι οποίες αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν 
2190/1920, πλην όµως µε τον λογιστικό χειρισµό που αναφέρεται στην ανωτέρω παρατήρησή 
µας µε αριθµό 1/β. Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για την κλειόµενη 
χρήση 2002 και κατά συνέπεια οι φορολογικές τις υποχρεώσεις για τη χρήση αυτή δεν έχουν 
καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, 
αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την 
εταιρία σηµειώσεις, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην 
προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας "ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε." της εταιρικής χρήσεως που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, 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 ΣΩΜΑ 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή 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. ∆εν 
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση, εκτός από την 
περίπτωση της κατωτέρω παρατηρήσεώς µας µε αριθµό 1 και το κόστος παραγωγής που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1. Στην κλειόµενη χρήση, για τον υπολογισµό των 
αποσβέσεων ενσωµάτων παγίων στοιχείων της εταιρείας, εφαρµόσθηκαν µειωµένοι 
συντελεστές, σύµφωνα µε το νέο Π.∆. 299/2003, έναντι των συντελεστών που ίσχυαν και 
εφαρµόσθηκαν στην προηγούµενη χρήση (σύµφωνα µε το Π.∆. 100/1998). Από την αλλαγή 
αυτή, οι Αποσβέσεις της χρήσεως είναι µειωµένες κατά € 238.000,00 περίπου, µε συνέπεια 
τα Αποτελέσµατα της Χρήσεως να επιβαρυνθούν µε αποσβέσεις µικρότερης αξίας, κατά € 
230.000,00 περίπου και η αξία των Αποθεµάτων να είναι µειωµένη κατά € 8.000,00 περίπου. 
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2. Στο λογαριασµό Ενεργητικού ΓΙΙΙ/1 «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις», εµφανίζεται 
η αξία συµµετοχής σε Ανώνυµη Εταιρεία, µη εισηγµένη στο Χ.Α.Α. (ποσοστό συµµετοχής 
79,78%), η οποία ελέγχθηκε από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και για την οποία δεν 
διενεργήθηκε πρόβλεψη υποτίµησης αξίας € 9,860,00, σύµφωνα µε την εσωτερική λογιστική 
της αξία, που προκύπτει από το εµφανιζόµενο σύνολο ιδίων κεφαλαίων, του τελευταίου 
νόµιµα συνταχθέντος ισολογισµού της 31.12.2003. 3. Στους επιµέρους λογαριασµούς 
Ενεργητικού ∆ΙΙ «Απαιτήσεις», περιλαµβάνονται και ακίνητα υπόλοιπα, τα οποία 
αξιολογούνται από τον έλεγχό µας ως επισφαλή, συνολικού ύψους € 1.500.000,00 περίπου. 
Για τα ανωτέρω, η εταιρεία έχει σχηµατίσει σε προηγούµενες χρήσεις προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων, το υπόλοιπο των οποίων εµφανίζεται αφαιρετικά του λογαριασµού ∆ΙΙ/1 
«Πελάτες» και ανέρχεται στο ποσό των € 78.278,63. Η ανωτέρω πρόβλεψη, δεν επαρκεί για 
την κάλυψη του συνόλου των επισφαλών αυτών απαιτήσεων. 4. Τα αποτελέσµατα 
προηγούµενων χρήσεων, δεν επιβαρύνθηκαν µε το συνολικό ποσό των € 768.055,71, που 
αφορά σε χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές αποτίµησης υποχρεώσεων σε ξένο 
νόµισµα, οι οποίες περιλαµβάνονται στο λογαριασµό του Ενεργητικού Β/4 «Λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως». 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, η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη 
αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Το ύψος της εν λόγω 
πρόβλεψης, που σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατιστεί, 
ανέρχεται στο ποσό € 69.500,00 περίπου, εκ των οποίων ποσό € 16.000,00 περίπου αφορά 
στην κλειόµενη χρήση. 6. Στο λογαριασµό του Ενεργητικού ∆ΙΙΙ «Χρεόγραφα», απεικονίζονται 
οι αξίες κτήσεως, κατεχοµένων από την εταιρεία, µετοχών (∆ΙΙΙ/1) εταιρειών εισηγµένων στο 
Χ.Α.Α. και µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων (∆ΙΙΙ/3 «Λοιπά χρεόγραφα»). Οι αποτιµήσεις 
αυτών στην κλειόµενη χρήση, έγιναν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Ο 
εµφανιζόµενος λογαριασµός ιδίων κεφαλαίων της κλειόµενης χρήσεως «Ζηµία από 
υποτίµηση Συµµετοχών και Χρεογράφων», ποσού € 1.278.532,08, αφορά σε ζηµία 
υποτίµησης µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων και µετοχών εταιρειών, εισηγµένων στο Χ.Α.Α., 
οι οποίες προέκυψαν από: (α) ζηµίες υποτίµησης προηγουµένων χρήσεων συνόλου € 
1.410.894,45, οι οποίες δεν είχαν επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα των αντιστοίχων χρήσεων, 
αλλά είχαν µεταφερθεί απ’ ευθείας αφαιρετικά του λογαριασµού ΑΙΙΙ/2 «Τακτικό Αποθεµατικό» 
και (β) κέρδη αποτίµησης (από τακτοποίηση προβλέψεων υποτιµήσεων προηγουµένων 
χρήσεων), της κλειόµενης χρήσεως, € 132.362,37, τα οποία ορθά ωφέλησαν τα 
Αποτελέσµατα της Χρήσεως. 8. Στο λογαριασµό Παθητικού ΓΙ/2 «∆άνεια Τραπεζών», 
εµφανίζεται το σύνολο της υποχρέωσης της εταιρείας για κοινοπρακτικό ∆άνειο,  αξίας € 
12.250.000,00 από το οποίο ποσό € 1.700.000,00 είναι πληρωτέο στην επόµενη χρήση. 9. Η 
εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις 2002 και 2003 και κατά 
συνέπεια οι φορολογικές υποχρεώσεις της, για τις χρήσεις αυτές, δεν έχουν καταστεί 
οριστικές. 10. Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, λαµβανοµένων υπόψη 
και των σχετικών παρατηρήσεών µας, έχει καταστεί µικρότερο από το µισό (1/2) του 
ονοµαστικού µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων 
του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920. Κατά την γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι η 
εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν, µαζί µε το Προσάρτηµα, 
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 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών  αρχών, οι 
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν  από εκείνες που η εταιρεία 
εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση, εκτός από την περίπτωση της ανωτέρω παρατηρήσεώς 
µας µε αριθµό 1. 
 
 
 
 
 
 
Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ»
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Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. 
Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί 
Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις 
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και 
που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη 
διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την περίπτωση του λογιστικού χειρισµού της πρόβλεψης 
για ζηµιά από αποτίµηση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων που αναφέρεται στη σηµείωσή µας. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος κατασκευής των έργων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε 
σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι η πρόβλεψη για υποτίµηση 
µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ποσού € 63 χιλ. (δρχ. 21.627.897) µείωσε απ’ ευθείας τους 
λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, εµφανιζόµενη αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού, 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. Στον ίδιο 
λογαριασµό περιλαµβάνεται η αντίστοιχη ζηµιά της προηγούµενης χρήσης ποσού € 210 χιλ. 
(δρχ. 71.524.689). Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, 
αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας, καθώς και οι παρατιθέµενες από την 
εταιρία σηµειώσεις, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην 
προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. 
Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί 
Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις 
αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και 
που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη 
διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον 
έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό 
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση και το κόστος κατασκευής των έργων που προκύπτει από τα λογιστικά 
βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 
Επαληθεύσαµε την 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 
παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
προέκυψαν τα εξής: 1) Η ζηµιά που προέκυψε από την αποτίµηση των µεριδίων αµοιβαίων 
κεφαλαίων ποσού € 51.807,93 λογίστηκε απ΄ευθείας σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων, 
εµφανιζόµενη αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να επιβαρυνθούν αντίστοιχα τα 
αποτελέσµατα χρήσεως. Ο ίδιος λογιστικός χειρισµός ακολουθήθηκε και στις δύο 
προηγούµενες χρήσεις. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ΄αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση, της 
Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 
ευρώ 11.809,58, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 
αυτό ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 8.082,51 που 
αναλογεί στην κλειόµενη χρήση. 3) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή 
της και κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 4) Στο 
λογαριασµό «Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται και ποσό ευρώ 
1.172.917,67 που αφορά συµµετοχή σε κοινοπραξία που οι οικονοµικές της καταστάσεις δεν 
ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και έχει αποτιµηθεί στην αξία κτήσεώς της. 
Σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του κωδ. Ν. 2190/1920 η εσωτερική λογιστική αξία της 
παραπάνω συµµετοχής, µε βάση τον Ισολογισµό της 31/12/2002, είναι µικρότερη της αξίας 
κτήσεως κατά ποσό ευρώ 186.614,30. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί 
µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα  της 
Ανώνυµης Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003 . Ο έλεγχός 
µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. 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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι 
σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων . Τέθηκαν στην 
διαθεσή 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. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε 
την προηγούµενη χρήση και το κόστος κατασκευής των έργων που προκύπτει από τα 
λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του 
κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά την αποτίµηση των µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων της 
31/12/2003 προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 27.442,71 το οποίο καταχωρήθηκε στα 
αποτελέσµατα χρήσεως, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οπόια η ζηµία 
αποτιµήσεως καταχωρήθηκε σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 2) Η εταιρεία βασιζόµενη στην 
υπ’ αριθµ.205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν 
σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της  λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση . Αν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το 
σύνολο του προσωπικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 23.323,00, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό ενώ οι ζηµίες της χρήσεως µειωµένες κατά το 
ποσό των ευρώ 11.513,42 . 3) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της  
και κατα συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 4) Στο 
λογαριασµό του ενεργητικού «Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις» περιλαµβάνεται ποσό 
ευρώ 1.535.917,67 που αφορά την αξία συµµετοχής σε δύο (2)  Κοινοπραξίες  των οποίων οι 
οικονοµικές της καταστάσεις δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και σε µία 
Ελληνική Ανώνυµη Εταιρεία της οποίας οι οικονοµικές της καταστάσεις ελέγχονται από 
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και οι οποίες αποτιµήθηκαν στην αξία κτησεώς τους. Αν η 
αποτίµηση γινόταν σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, η αξία των συµµετοχών 
θα ήταν µικρότερη κατά το ποσό των ευρώ  788.785,75 και ισόποσα µειωµένη θα ήταν και η 
καθαρή θέση. 5) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, λαµβανοµένων υπόψη και των 
παρατηρήσεων µας γίνονται µικρότερα από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει 
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/20. Κατά τη γνώµη µας και υπό την 
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προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν 
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την 
περιουσιακή διάρθρωσή και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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 . 
 
Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της εταιρικής χρήσης που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος κατασκευής των έργων που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) η Εταιρία 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 σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για 
αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, κατά 
την 31/12/2001, υπολογίζεται στο ποσό των ευρώ 8 χιλ. (δρχ. 2.800.000) περίπου. 2) Στο 
έτος 2002 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος της απορροφηθείσας εταιρίας 
«ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΉ Α.Ε.», µέχρι και τη χρήση 2000. Οι διαφορές φορολογικού ελέγχου 
ευρώ 22 χιλ. (δρχ. 7.342.730) καταχωρήθηκαν στα αποτελέσµατα της χρήσεως 2002. Κατά τη 
γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη η 
παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, την 
περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2001, 
καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των 
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά 
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη 
χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» της εταιρικής χρήσης που έληξε 
την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του 
Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
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απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος κατασκευής των έργων που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού 
ποσού ευρώ 113.000,00 περίπου, που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού, «Πελάτες»(∆-ΙΙ-1) ευρώ 103.00,00 περίπου και «Χρεώστες ∆ιάφοροι» (∆-ΙΙ-
11)ευρώ 10.000,00 περίπου δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ζηµιάς, η οποία κατά την άποψή 
µας στο ποσό των ευρώ 50.000,00 περίπου µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 2) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της 
και κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις, ενώ στη 
παρούσα χρήση έγινε έλεγχος από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2000 στην 
απορροφηθείσα εταιρία «ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», τα αποτελέσµατα του οποίου 
περιλαµβάνονται στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων. 3) H Εταιρία 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 σχηµάτισε και στην παρούσα 
χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 
ευρώ 12.079,40 µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 
αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 3.862,24, που 
αναλογεί στην κλειόµενη χρήση. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι 
οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το 
Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας  «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » της εταιρικής χρήσεως που 
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 
του κωδ. 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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή 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. ∆εν 
τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος 
παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για καθυστερηµένες απαιτήσεις 
συνολικού ποσού ευρώ 83.607,18, που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού, «Πελάτες» (∆-ΙΙ-1) ευρώ 73.511,80 και «Χρεώστες ∆ιάφοροι» (∆-ΙΙ-11) ευρώ 
10.095,38,  δεν έχει σχηµατισθεί  πρόβλεψη  για τη ζηµία που θα υποστεί η εταιρεία κατά την 
είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, η οποία κατά την άποψή µας θα ανέλθει στο ποσό των 
ευρώ 42.000,00 περίπου, µε αποτέλασµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το 
ποσό αυτό. 2) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 και συνεπώς 
παραµένουν εκκρεµείς οι φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσεως 2003. 3) Η εταιρεία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
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Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση 
του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία 
σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το σύνολο  του προσωπικού της  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 21.558,50 µε 
αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ οι ζηµίες της 
χρήσεως µειωµένες κατά το ποσό των ευρώ 9.479,10. 4) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της 
εταιρείας είναι αρνητικά συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων  47 και 48 του κωδ. Ν. 
2190/20. Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν εγκαίρως τα 
κατάλληλα µέτρα που θα αποτρέπουν την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 § 
1 περ γ΄ κωδ. Ν. 2190/1920 και η εταιρεία θα συνεχίσει την δραστηριότητά της, οι ανωτέρω 
Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, 
απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις 
µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 
βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει 
γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη 
χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο 
έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των 
εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψε ότι στις χρήσεις 2000 και 2001 
δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων και ορισµένων εξόδων 
εγκαταστάσεως ποσού ευρώ 387 χιλ. (δρχ. 132 εκατ.) περίπου από το οποίο ευρώ 194 χιλ. 
(δρχ. 66 εκατ.) αφορούν τη χρήση 2001. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί 
µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας καθώς και οι 
παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική 
θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως 
που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών 
αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία 
εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
 
 
 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» 
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Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο 
έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των 
εργασιών του υποκαταστήµατος της εταιρίας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε 
κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών 
Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας 
δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία 
εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) ∆εν 
διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκατάστασης στην 
παρούσα χρήση ποσό ευρώ 139.000,00 περίπου και στις προηγούµενες χρήσεις ποσό ευρώ 
387.380,78 περίπου, µε αποτέλεσµα οι ζηµιές της χρήσεως να εµφανίζονται µειωµένες κατά 
ευρώ 139.000,00 περίπου και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά ευρώ 526.380,00 περίπου. 2) 
Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη, 
για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή 
θα ανερχόταν στο ποσό των 1.087,78 ευρώ, µε το οποίο θα έπρεπε να επιβαρυνθούν 
ισόποσα τα αποτελέσµατα προηγούµενων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια. 3) Η εταιρία δεν έχει 
ελεγχθεί φορολογικά από ιδρύσεώς της, και συνεπώς παραµένουν εκκρεµείς οι φορολογικές 
της υποχρεώσεις. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες 
προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, 
αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την 
οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και 
λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες 
που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε» 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 
2003. Ο έλεγχός 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 κωδ. 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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε 
τις βασικές αρχές των  ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή 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. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 
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 
παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
προέκυψαν τα εξής: 1) ∆εν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων και των 
εξόδων εγκαταστάσεως, στην παρούσα και σε προηγούµενες χρήσεις ποσoύ ευρώ 
521.774,29 µε αποτέλεσµα οι ζηµίες της χρήσεως να εµφανίζονται µειωµένες κατά ποσό 
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ευρώ 851,06 και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 521.774,29. 2) Η εταιρεία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη 
για το σύνολο του προσωπικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 1.148,00 µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 3) Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από 
ιδρύσεώς της, και  συνεπώς παραµένουν εκκρεµείς οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 4) Για 
καθυστερηµένες απαιτήσεις  συνολικού ποσού ευρώ 13.426,90 που περιλαµβάνεται στον 
λογαριασµό <<Πελάτες>> (∆-ΙΙ-1)  δεν έχει σχηµατισθεί  πρόβλεψη ζηµίας, η οποία κατά την 
άποψή µας θα ανέλθει στο σύνολο του ποσού αυτου, µε αποτέλασµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 5) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, 
λαµβανοµένων υπόψη και των παρατηρήσεων µας γίνονται µικρότερα από το µισό (1/2) του 
µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/20. 
Κατά τη γνώµη µας και υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά 
της,  οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας  και οι σηµειώσεις της εταιρείας, την περιουσιακή διάρθρωσή και την 
οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα 
της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία , 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. 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ∆ΙΟΓΕΝΗΣ Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε» της εταιρικής 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε 
η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 
ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε 
η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στην παρούσα χρήσης, σχηµατίστηκαν 
αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων µικρότερες, από αυτές που προβλέπονται από το Π.∆ 
100/1998, κατά το ποσό των ευρώ 296.000,00 περίπου, µε συνέπεια τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 2) Για 
καθυστερηµένες απαιτήσεις συνολικού ποσού ευρώ 40.000,00 περίπου, που 
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του Ενεργητικού «Πελάτες» (∆-ΙΙ-1) και «Χρεώστες 
∆ιάφοροι» (∆-ΙΙ-11) δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ζηµιάς, η οποία κατά την άποψή µας θα 
ανέλθει στο ποσό των ευρώ 30.000,00, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 3) Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1989 
και κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις 
επόµενες χρήσεις. 4) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της 
Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση 
πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για 
συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 
ευρώ 70.726,00, µε αποτέλεσµα τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό 
αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 9.097,00 που 
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αναλογεί στην κλειόµενη χρήση. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι 
οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το 
Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη η παραπάνω παρατήρησή µας, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ∆ΙΟΓΕΝΗΣ Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ.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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε 
τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή 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. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και 
το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε 
τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) ∆εν 
διενεργήθηκαν αποσβέσεις επι των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως, στην 
παρούσα και σε προηγούµενες χρήσεις, ποσού ευρώ 439.000,00 µε αποτέλεσµα τα 
αποτελέσµατα χρήσεως να εµφανίζονται αυξήµένα κατά ποσό ευρώ 143.000,00 και τα ίδια 
κεφάλαια αυξηµένα κατά ποσό ευρώ 439.000,00. 2) Για καθυστερηµένες απαιτήσεις 
συνολικού ποσού ευρώ 104.714,50 περίπου, που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του 
Ενεργητικού «Πελάτες» (∆-ΙΙ-1) και «Χρεώστες ∆ιάφοροι» (∆-ΙΙ-11), δεν έχει σχηµατισθεί 
πρόβλεψη για τη ζηµία που θα υποστεί η εταιρεία κατά την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, 
η οποία κατά την άποψή µας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 30.000,00, µε αποτέλασµα τα 
ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 3) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί 
φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1997 και κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι 
φορολογικές της υποχρεώσεις για τις επόµενες χρήσεις. Από τον πρόσφατο φορολογικό 
έλεγχο των χρήσεων 1993-1997 προέκυψαν φόρος εισοδήµατος και προσαυξήσεις ποσού 
ευρώ 98.174,00 από το οποίο ποσό ευρώ 18.540,00 επιβάρυνε τα προς διανοµή 
αποτελάσµατα της χρήσεως ενώ το υπόλοιπο ποσό ευρώ 79.634,00 λογιστικοποιήθηκε στην 
επόµενη χρήση. Αποτέλεσµα αυτού του λογιστικού χειρισµού είναι, τα ίδια κεφάλαια της 
χρήσεως να εµφανίζονται µειωµένα κατά το ποσό των ευρώ 79.634,00. 5) Η εταιρεία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως , δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση 
του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία 
σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το σύνολο  του προσωπικού της  σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 54.680,56, µε 
αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. Κατά τη γνώµη 
µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της εταιρείας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην 
προηγούµενη χρήση. 
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Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε» 
 
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΝΙΚ.ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού 
απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρίας έγινε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 
ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 
αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία 
που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και 
επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2001, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΝΙΚ.ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας στα πλαίσια του οποίου λάβαµε γνώση πλήρους λογιστικού 
απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρίας έγινε σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές 
διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 
ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 
αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία 
που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και 
επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα 
βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
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Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 
∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, στα πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους 
λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρίας, έγινε σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις 
ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες 
ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε 
τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και 
στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και 
επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου 
της εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα περιλαµβάνει τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. 
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1) Σχετικά µε την πρόβλεψη για αποζηµίωση του 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση, η εταιρία εφαρµόζει 
παγίως την υπ’ αριθµό 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της 
∆ιοικήσεως. Αν σχηµάτιζε πρόβλεψη για το σύνολο του προσωπικού της σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 42ε § 14 του Κ.Ν.  2190/1920 το σωρευµένο ύψος της την 31.12.2003 
θα ανερχόταν στο ποσό των 282.438 Ευρώ περίπου, από το οποίο ποσό 69.900 Ευρώ 
περίπου, θα επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της Χρήσεως. 2) Στη παρούσα χρήση 
διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των παγίων στοιχείων µε τους µικρότερους συντελεστές που 
προβλέπει το Π.∆. 299/2003, µε αποτέλεσµα οι Αποσβέσεις της Χρήσεως να είναι µικρότερες 
κατά ποσό 500 Χιλ. Ευρώ περίπου, σε σχέση µε αυτές που θα προέκυπταν αν εφαρµόζονταν 
οι συντελεστές του Π.∆. 100/1998. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις, 
οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το 
Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας και οι σηµειώσεις της 
εταιρίας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η 
∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 
βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και των λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει 
παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη 
χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2001 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2001. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε 
η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 
ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο εκτός από την 
περίπτωση του λογιστικού χειρισµού της πρόβλεψης για ζηµιά από αποτίµηση µεριδίων 
αµοιβαίων κεφαλαίων που αναφέρεται στη σηµείωσή µας. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει 
από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του 
κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας 
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προέκυψε ότι η πρόβλεψη για υποτίµηση µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ποσού ευρώ 41 
χιλ. (δρχ. 14.123.037) µείωσε απ’ ευθείας τους λογαριασµούς Ιδίων Κεφαλαίων, 
εµφανιζόµενη αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού, 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. Στον ίδιο λογαριασµό περιλαµβάνεται η αντίστοιχη 
ζηµιά της προηγούµενης χρήσης ποσού ευρώ 100 χιλ. (δρχ. 34.178.815). Κατά τη γνώµη 
µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώσεις, την περιουσιακή 
διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα 
αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων 
που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν 
διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση. 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» της εταιρικής 
χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες 
που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 
Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των 
∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε 
η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που 
ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε 
η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το κόστος παραγωγής που 
προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές 
λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον 
παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η ζηµιά που προέκυψε κατά την αποτίµηση 
των µεριδίων Αµοιβαίων Κεφαλαίων ποσού ευρώ 31.634,61 λογίστηκε απ’ ευθείας σε µείωση 
των ιδίων κεφαλαίων, εµφανιζόµενη αφαιρετικά του τακτικού αποθεµατικού, χωρίς να 
επιβαρυνθούν αντίστοιχα τα αποτελέσµατα χρήσεως. Ο ίδιος λογιστικός χειρισµός 
ακολούθησε και στις δύο προηγούµενες χρήσεις. 2) Η εταιρία βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 
205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε 
και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία σχηµάτιζε την πρόβλεψη, για το σύνολο του 
προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο 
συνολικό ποσό των ευρώ 1.263,96, µε αποτέλεσµα τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται 
αυξηµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ οι ζηµιές της χρήσεως µειωµένες κατά το ποσό αυτό. 3) Η 
εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1992 και κατά συνέπεια δεν έχουν 
καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις µετέπειτα χρήσεις. Κατά τη γνώµη 
µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία 
της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω 
παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την 
ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες 
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην 
προηγούµενη χρήση. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της εταιρικής 
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χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 37 του κωδ. 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 Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 
αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διαθεσή 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. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος κατασκευής των έργων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε 
σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Για 
καθυστερηµένες απαιτήσεις  συνολικού ποσού ευρώ 22.236,91, που περιλαµβάνεται στον 
λογαριασµό «Χρεώστες ∆ιάφοροι» (∆ ΙΙ 11), δεν έχει σχηµατισθεί  πρόβλεψη για τη ζηµία που 
θα υποστεί η εταιρεία κατά την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών, η οποία κατά την άποψή 
µας θα ανέλθει στο σύνολο του ποσού αυτού, µε αποτέλασµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 2) Κατά την αποτίµηση των µεριδίων αµοιβαίων 
κεφαλαίων της 31/12/2003 προέκυψε κέρδος ποσού ευρώ 14.941,74 το οποίο καταχωρήθηκε 
στα αποτελέσµατα χρήσεως, σε αντίθεση µε την προηγούµενη χρήση κατά την οπόια η ζηµία 
αποτιµήσεως καταχωρήθηκε σε µείωση των ιδίων κεφαλαίων. 3)  Η εταιρεία βασιζόµενη στην 
υπ’ αριθµ.205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν 
σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της  λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη για το 
σύνολο του προσωπικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή θα 
ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ 6.359,62 µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό ενώ οι ζηµίες της χρήσεως µειωµένες κατά το 
ποσό των ευρώ 5.095,66. 4) Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1992 και 
κατα συνέπεια δεν έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις µετέπειτα 
χρήσεις. 5) Επειδή τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, λαµβανοµένων υπόψη και των 
παρατηρήσεων µας γίνονται µικρότερα από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, συντρέχει 
περίπτωση εφαρµογής του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/20.  Κατά τη γνώµη µας και υπό την 
προϋπόθεση ότι η εταιρεία θα συνεχίσει τη δραστηριότητά της, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν 
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την 
περιουσιακή διάρθρωσή και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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 . 
 
 
Εταιρική χρήση 2002 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» της πρώτης εταιρικής χρήσεως που έληξε 31η ∆εκεµβρίου 2002. Ο έλεγχός µας 
έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων 
Εταιριών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους 
κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών λογιστών και που είναι 
σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή 
µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο 
πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη 
χρήση και το κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε 
σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. Επαληθεύσαµε την συµφωνία 
του περιεχοµένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα 
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περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε και στην παρούσα χρήση πρόβλεψη για αποζηµίωση 
του προσωπικού της λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρία 
σχηµάτιζε την πρόβλεψη, για το σύνολο του προσωπικού της σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
κωδ. Ν 2190/1920, αυτή θα ανερχόταν στο ποσό των 3.481,96 ευρώ, µε το οποίο θα 
επιβαρύνονταν ισόποσα τα αποτελέσµατα της χρήσεως και τα ίδια κεφάλαια. 2) Εκκρεµεί για 
την εταιρία ο έλεγχος από τη φορολογικά αρχή, της πρώτης εταιρικής χρήσεως. Κατά τη 
γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της εταιρίας, απεικονίζουν µαζί µε το Προσάρτηµα αφού ληφθούν υπόψη οι 
παραπάνω παρατηρήσεις µας, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της 
εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2002, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε 
αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι 
οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές. 
 
 
Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα  της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ – ΤΥΣΣΕΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, στα 
πλάισια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απόλογισµού των εργασιών του 
υποκαταστήµατος της εταιρείας, έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. 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 
Ελεγκτών Λογιστών οι οποίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές αρχές των  ∆ιεθνών Ελεγκτικών 
Προτύπων. Τέθηκαν στην διαθεσή 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. ∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος 
απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του 
περιεχοµένου της εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµουλίου προς την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικονοµικές Καταστάσεις. Το Προσάρτηµα 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43α του 
κωδ. Ν. 2190/1920. Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Η εταιρεία 
βασιζόµενη στην υπ’ αριθµ. 205/1988 γνωµοδότηση της Ολοµέλειας των Νοµικών 
Συµβούλων ∆ιοικήσεως, δεν σχηµάτισε πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού της 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση. Αν η εταιρεία σχηµάτιζε την πρόβλεψη, 
για το σύνολο του προσωπικού της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κωδ. Ν. 2190/1920, αυτή 
θα ανερχόταν στο συνολικό ποσό των ευρώ  9.761,73, µε αποτέλεσµα τα ίδια κεφάλαια να 
εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό, ενώ τα αποτελέσµατα χρήσεως δεν 
επιβαρύνθηκαν µε ποσό ευρώ 6.279,77 που αναλογεί στην κλειόµενη χρήση. 2) ) Η εταιρεία 
δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από την ίδρυσή της και κατά συνέπεια δεν έχουν καταστεί 
οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν 
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, την 
περιουσιακή διάρθρωσή και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, βάσει των 
σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά 
παραδεκτές και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφάρµοσε στην προηγούµενη 
χρήση. 
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Εταιρική χρήση 2003 
 
Παρατηρήσεις Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ»
Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς το σχετικό Προσάρτηµα της 
Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2003. Ο έλεγχός µας, έγινε 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του κωδ. 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 Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 
αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και τα 
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. 
∆εν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση και το 
κόστος παραγωγής που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις 
παραδεγµένες αρχές λογισµού του κόστους. 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 κώδικα 
Ν.2190/1920. Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Με βάση τη  γνωµοδότηση υπ’ 
αριθµ. 205/1998, της ολοµέλειας των Νοµικών Συµβούλων της ∆ιοικήσεως µε την οποία 
ερµηνεύονται  οι διατάξεις του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 10 του Ν. 
2065/1992, η εταιρεία δεν σχηµάτισε πρόβλεψη αποζηµίωσης του προσωπικού της λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία. Το ύψος της εν λόγω πρόβλεψης που σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/1920 θα έπρεπε να σχηµατιστεί, ανέρχεται στο ποσό των € 2.143,61. 2) Η 
εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές για τις χρήσεις από της ιδρύσεώς της 
µέχρι  και την κλειόµενη χρήση και κατά συνέπεια οι φορολογικές της υποχρεώσεις, για τις 
χρήσεις  αυτές, δεν έχουν καταστεί οριστικές. Κατά τη γνώµη µας, οι ανωτέρω Οικονοµικές 
Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν 
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν οι υπ’ όψιν οι παραπάνω παρατηρήσεις µας, καθώς 
και οι παρατιθέµενες από την εταιρεία σηµειώσεις, την περιουσιακή διάρθρωση και την 
οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2003, καθώς και τα αποτελέσµατα της 
χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, 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. 
 
 
Φορολογικοί Έλεγχοι Μητρικής 
 
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998.  
 
Φορολογικοί Έλεγχοι Θυγατρικών 
Στον παρακάτω πίνακα, αναφέρονται οι φόροι φορολογικού ελέγχου µε τα πρόστιµα και τις 
προσαυξήσεις για τις χρήσεις 2001-2003: 

ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
        

Εταιρία Έτος 
ελέγχου 

Υπηρεσία 
ελέγχου 

∆ιαχ/κές  
χρήσεις 
ελέγχου 

Φόρος 
εισοδ/τος 
(χιλ. €) 

ΦΠΑ-
Πρόστιµα 

(χιλ. €) 

ΚΒΣ-
Λοιποί 
φόροι 
(χιλ. €)

Σύνολο 
(χιλ. €)

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 2003 ΕΘΕΚ 1994-1998 544     544 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 2003 ΕΘΕΚ 1992-1999 3     3 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΑΕ 2003 ΦΑΕΕ 

ΑΘΗΝΩΝ 1997-2002 30     30 
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∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 2003 ΤΕΚ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 1992-1997 98     98 

 
1.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
          ΧΡΗΣΕΩΝ 2001- 2003 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (σε χιλ. €) 

  2001 2002 2003 
 Κέρδη προ Φόρων  103 2.323 1.108 
 Μείον: Πρόβλεψη υποτίµησης χρεογράφων & µεριδίων 
αµοιβαίων κεφαλαίων 1.818 1.842 0 

 Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις 326 435 144 
 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης 
προσωπικού 126 101 139 

 Μείον: Μη καταλογισθείσες συν/κές διαφορές 0 0 0 

Πλέον: Χρεωστικές συν/κές διαφορές προηγουµένων 
χρήσεων 1.109 689 0 

 Αναµορφωµένα Κέρδη προ Φόρων -1.058 633 825 
 Αναµορφωµένα Κέρδη µετά από Φόρους και προ 
∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας -2.484 -1.511 -256 

 
1.2.4. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2001-2003 
 

Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 2001-2003 (*) 
 (σε χιλ. €) 2001 2001 (%) 2002 2002 (%) 2003 2003%
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ             
 ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2.544 2% 2.555 1% 1.458 1% 
 Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 397 0% 1.706 1% 278 0% 
 Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 147 0% 228 0% 166 0% 
 Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 250 0% 1.478 1% 112 0% 
 Ενςώµατες Ακινητοποιήσεις 53.049 34% 57.535 30% 41.995 27% 
 Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 14.285 9% 17.995 9% 15.096 10% 
 Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 38.764 25% 39.540 21% 26.899 17% 
 Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 1.791 1% 3.135 2% 2.035 1% 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 456 0% 0 0% 7.308 5% 
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 15 0% 471 0% 0 0% 
 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 84 0% 136 0% 85 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 41.361 26% 44.758 23% 36.439 23% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 112.153 72% 144.676 75% 117.629 75% 
 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 186 0% 262 0% 292 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 156.244 100% 192.252 100% 155.818 100% 
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 227.371   251.901   224.691   
 ΠΑΘΗΤΙΚΟ             
 Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 17% 26.752 14% 26.752 17% 
 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.432 36% 62.038 32% 39.302 25% 
 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 424 0% 180 0% 0 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 400 0% 49.184 26% 49.040 31% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 97.765 63% 80.275 42% 67.168 43% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 98.166 63% 129.459 67% 116.208 75% 
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 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.222 1% 576 0% 308 0% 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 156.244 100% 192.252 100% 155.818 100% 
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 227.371   251.901   224.691   
 Λογιστική Αξία Μετοχής 3,19   3,50   2,22   
       
(*) Σηµειώνεται ότι στις χρήσεις του 2001 και του 2002 στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
συµµετείχε η εταιρία "ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ" µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ στη χρήση του 
2003 η εν λόγω εταιρία συµµετέχει στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

 
1.2.5. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ  Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-
2003 
Για την αναµόρφωση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη 
οι παρατηρήσεις, για τις χρήσεις 2001-2003, που περιέχονται στα αντίστοιχα πιστοποιητικά 
του τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και οι σηµειώσεις των ενοποιηµένων 
ισολογισµών της εταιρίας.  
 
 
1.2.6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 σε χιλ. € (*)

  2001 2002 2003 
Αριθµός µετοχών 17.716.608 17.716.608 17.716.608
  Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 26.752 26.752 
  ∆ιαφορά από Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 12.711 12.711 12.711 
  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.738 2.267 1.584 
  Αποθεµατικά Κεφάλαια  6.430 6.530 6.685 
  Αποτελέσµατα εις Νέον -737 -2.272 -3.040 
  Ζηµία από αποτίµηση χρεογράφων 2.869 4.890 4.164 
  ∆ιαφορές ενοποίησης -5.939 -4.918 -4.943 
  ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 17.523 25.858 3.717 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 56.432 62.038 39.302 

 Μείον: Μη διενεργηθείσα πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 
561 662 588 

 Μείον: Μη καταλογισθείσες συν/κές διαφορές 768 0 0 
 Μείον: Μη διενεργηθείσες αποσβέσεις 326 1.203 1.729 
 Μείον: Πρόβλεψη επισφαλειών 0 1.974 2.141 
 Μείον: Μη καταλογισθείσες διαφορές φορολογικού ελέγχου 593 0 0 
 Μείον: Ίδιες µετοχές 0 3.718 4.018 
 ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 54.184 54.481 30.826 
 Αναµορφωµένη Λογιστική Αξία Μετοχής σε € (**) 3,06 3,08 1,74 
    

(*) Σηµειώνεται ότι στις χρήσεις του 2001 και του 2002 στις ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 
συµµετείχε η εταιρία "ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ" µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ στη χρήση του 
2003 η εν λόγω εταιρία συµµετέχει στην ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

(**) Με βάση τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης    
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2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που 
είναι απαραίτητα, για τη σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της δραστηριότητας, 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. 
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνονται 
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρίας Οδού Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, 
Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 09 000, υπεύθυνη κ. Βρόντου Αναστασία. 
Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. Το περιεχόµενο του Ετήσιου ∆ελτίου καλύπτει τις ανάγκες 
πληροφόρησης των επενδυτών, όπως αυτές καθορίζονται από την 5/204/14.11.2000 
Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν Ετήσιο 
∆ελτίο είναι οι κ.κ : 
Παναγιώτης Μπήτρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, 
Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 09 000, και 
Παναγιώτης Πετρούλιας, ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Οικονοµικών Πόρων, 
Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 09 000. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του 
περιεχοµένου του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του βεβαιώνουν 
υπεύθυνα ότι: 
1. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο είναι πλήρη και 
αληθή. 
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή 
παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των 
στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται  στο Ετήσιο ∆ελτίο. 
Σε βάρος της Εταιρίας και των εταιριών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή, δεν εκκρεµούν 
δικαστικές διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις 
στην οικονοµική τους κατάσταση.  
Επισηµαίνεται ότι τυχόν αρνητική έκβαση του συνόλου των εκκρεµών δικαστικών υποθέσεων, 
οι οποίες αφορούν τόσο σε απαιτήσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ή/και και των 
εταιριών του Οµίλου, όσο και αντιστρόφως, δεν φαίνεται πιθανή. Τυχόν αρνητική έκβαση 
µεµονωµένων υποθέσεων, που αφορούν σε απαιτήσεις τρίτων κατά της ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., ή/και των εταιριών του Οµίλου, εκτιµάται ότι δεν θα επιφέρει 
σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις. Αντίστοιχη είναι και η εκτίµηση ότι τυχόν αρνητική έκβαση 
µεµονωµένων υποθέσεων, που αφορούν σε απαιτήσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε., ή/και των εταιριών του Οµίλου, κατά τρίτων δεν θα έχει δυσµενή επακόλουθα. 
 
Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές-Λογιστές 
Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2001 
διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Μιχαήλ Ιωαν. Τσιάβος της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. 
Α.Ο.Ε. (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14971), οδός Φωκίωνος Νέγρη 3, τηλ. 210-8691100. Τον έλεγχο των 
εταιρικών χρήσεων 2002 και 2003 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής κ. Παναγιώτης Βασ. 
Πρεβέντης της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ο.Ε, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14501) οδός, Φωκίωνος 
Νέγρη 3 τηλ. 210-8691100. Τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου παρατίθενται στο συνηµµένο 
Παράρτηµα µαζί µε τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς. 
 
 
Φορολογικοί Έλεγχοι 
 
Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαχειριστικές χρήσεις για τις οποίες, η 
µητρική και οι θυγατρικές εταιρίες που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, έχουν ελεγχθεί φορολογικά ώστε τα οικονοµικά στοιχεία τους να κριθούν 
οριστικά ειλικρινή και ακριβή: 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

  

Εταιρία ∆ιαχ/κές  χρήσεις 
ελέγχου 

Εκκρεµείς 
διαχειριστικές 

χρήσεις ελέγχου 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ έως 1998 1999-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ έως 1999 2000-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ έως 2001 2002-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΒΕΤΕ 

δεν έχει ελεγχθεί 
από ιδρύσεως 2000-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ έως 1992 1993-2003 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί 
από ιδρύσεως 1994-2003 

ΘΩΡΑΚΑΣ ΑΕ έως 2002 2003 

ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ έως 2000 α’ δίµηνο 2001 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ έως 1997 1998-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN 
ΑΕ 

δεν έχει ελεγχθεί 
από ιδρύσεως 2002-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΑΒΕΤΕ 

δεν έχει ελεγχθεί 
από ιδρύσεως 2001-2003 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕ 

δεν έχει ελεγχθεί 
από ιδρύσεως 2001-2003 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΝΙΚ.ΑΕΒΕ έως 2000 2001-2003 

 
 
Σηµείωση : Η εταιρία ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ απορροφήθηκε από την 01/03/2001 από την εταιρία ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

3.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ∆ΡΑΧΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29/06/2001 (ΦΕΚ 
6481/25.07.2001) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση µέρους του 
αποθεµατικού «από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά 197.097.264 δρχ  και αυξήθηκε η 
ονοµαστική αξία της µετοχής, η οποία πλέον ανήρχετο σε 511,125 δρχ ή 1,5 ευρώ. Έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 9.055.401.264 δρχ. ή 26.574.912 ευρώ διαιρούµενο σε 
17.716.608 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 511,125 δρχ 
ή ευρώ 1,5 .Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση του µετοχικού κεφαλαίου και 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρίας σε δρχ και σε ευρώ. 
 
3.2 ΑΓΟΡΑ Ι∆ΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Οι Ετήσιες Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της 29/06/2001, της 28/06/2002 και της 
27/06/2003 ενέκριναν την αγορά ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν.2190/1920. 
Ο ανώτατος αριθµός των µετοχών που είναι δυνατόν, βάση του Ν.2190/1920, να αγορασθούν 
ανέρχεται σε 1.771.660 (10% του συνόλου των µετοχών της εταιρίας). Το χρονικό διάστηµα 
µέσα στο οποίο µπορούν να γίνουν οι ως άνω αγορές ορίζεται, βάση του Ν.2190/1920, σε 
δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία λήψεως της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
µετόχων. 
Και στις τρεις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις η τιµή αγοράς ορίσθηκε σε 7,00 ευρώ η ανώτατη 
και σε 2,00 ευρώ η κατώτατη. 
Έως την 08/06/2004 η εταιρία, βάσει της ανωτέρω απόφασης των Γενικών Συνελεύσεων των 
µετόχων και των αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της των 16/07/2001, 11/10/2001, 
17/10/2001, 22/01/2002, 28/06/2002 και 30/06/2003 έχει προβεί σε αγορά 1.557.750 ιδίων 
µετοχών (ποσοστό 8,79% του συνόλου των µετοχών της εταιρίας) µε µέση τιµή αγοράς 2,70 
ευρώ έναντι ποσού 4.084.713,10 ευρώ. 
 
3.3 ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν υπεβλήθη από την Εταιρία 
δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους 
παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Εταιρίας. 
 
 
3.4 ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Πρέπει να αναφερθεί ότι, σχετικά µε την ενοποίηση του οµίλου, στη χρήση του 2003 
ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης οι εταιρίες «Μπήτρος Μηχανολογικές 
Κατασκευές ΑΤΕΒΕ» (ποσοστό συµµετοχής 98,48%) και «Μπήτρος Αντισεισµικός Οπλισµός 
Σκυροδέµατος ΑΒΕΤΕ» (ποσοστό συµµετοχής 59,49%). Επίσης, πρέπει να επισηµανθεί ότι, 
στη χρήση του 2003, περιλαµβάνεται στις ενοποιήσεις του οµίλου η εταιρία «Κιολεϊδης Νικ. 
ΑΕΒΕ» µε την µέθοδο της καθαρής θέσης ενώ στις δύο προηγούµενες χρήσεις είχε 
ενοποιηθεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. 
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4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την µηνιαία τιµή κλεισίµατος, τον µηνιαίο όγκο 
συναλλαγών και την µηνιαία αξία συναλλαγών των µετοχών της εταιρίας για το διάστηµα 
01/01/2003 – 31/12/2003. 
 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003 ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΕΛΟΣ 
ΜΗΝΟΣ (€) 

ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

(χιλ. €) 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1,62 68.260 121 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1,45 172.499 252 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1,44 76.234 107 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,76 115.129 184 
ΜΑΪΟΣ 1,79 124.828 229 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2,22 224.939 467 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2,98 367.908 967 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2,95 321.497 918 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2,58 244.335 652 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 3,22 388.329 1.097 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2,99 321.418 987 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2,70 477.083 1.322 

 
 
Παρατίθενται µε την ακόλουθη σειρά οι ακόλουθοι πίνακες που αφορούν στη χρήση του 2003: 
 
1. Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας και του όγκου 

συναλλαγών.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 01/01/2003 - 31/12/2003 (τιµή-όγκος 
συναλλαγών)
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2. Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας σε σχέση µε τον Γενικό 
∆είκτη συναλλαγών του Χ.Α.Α και τον κλαδικό ∆είκτη Εταιριών Συµµετοχών.  
 
 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 01/01/2003 - 31/12/2003 (τιµή-Γ.∆.Χ.Α-
ΚΛ.ΣΥΜΜ.)
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

5.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. είναι σήµερα η κορυφή της πυραµίδας των Εταιρειών του 
Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ, η Εταιρεία, που διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της πλειοψηφικά και µη 
πακέτα µετοχών δέκα και πλέον επιχειρήσεων, µε δραστηριότητα κυρίως στους κλάδους της 
µεταλλουργίας και της ανάπτυξης ακινήτων. 
 
Είναι µια «καθαρή» Εταιρεία Συµµετοχών. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει άλλη δραστηριότητα 
πλην της συµµετοχής και της άσκησης management - ή της παροχής αντίστοιχων 
συµβουλευτικών υπηρεσιών - στις επιχειρήσεις που συµµετέχει.  
 
Η Εταιρεία ιδρύθηκε στον Πειραιά το 1945, από τον Ιωάννη Μπήτρο, πατέρα του σηµερινού 
της Προέδρου, µε τη µορφή της ατοµικής επιχείρησης εµπορίας προϊόντων σιδήρου. 
 
Με τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας λειτουργεί από το 1957, υπό την επωνυµία 
«ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».  
Κατά την εξηντάχρονη και πλέον ιστορία της διέγραψε µια αξιοσηµείωτη αναπτυξιακή τροχιά 
µε αποτέλεσµα να κατακτήσει µια από τις κορυφαίες θέσεις µεταξύ των ελληνικών 
επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατεργασίας και εµπορίας 
χαλυβουργικών προϊόντων. Το 1990 η εταιρία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 
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 την 23/01/2050. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στις 17/04/2000, η Εταιρεία 
µετετράπη σε Εταιρεία Συµµετοχών, υπό την επωνυµία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., µε 
τροποποίηση του σκοπού της και απόσχιση του µέχρι τότε βασικού κλάδου δραστηριότητάς 
της – αυτού της µεταλλουργίας -, τον οποίο εισέφερε σε άλλη Εταιρεία, που επονοµάσθηκε 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.  
 
Ως κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας της εταιρίας, σύµφωνα µε την ανάλυση της ΕΣΥΕ 
(ΣΤΑΚΟ∆ 91), ορίζεται ο κλάδος «∆ραστηριότητες ∆ιαχείρισης ελεγχουσών  εταιριών» (Κ.Α.∆. 
741.5). 
 
Η έδρα της είναι ο ∆ήµος Ασπροπύργου, Λ. ΝΑΤΟ 100, τ.κ. 19300.  
 
5.2 ΣΥΝΤΟΜΟ 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 δήµο Ταύρου. 
Τον Ιανουάριο του 1993 λειτούργησαν οι νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
εµπορίας και διοίκησης, που έχουν ανεγερθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο περίπου 90 στρ., 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. 
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 κεφαλαιακή της 
διάρθρωση και της εξασφάλισε επαρκή κεφάλαια για τις επιθετικές της πρωτοβουλίες. 
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Συγκεκριµένα  η Εταιρία κατά την τελευταία τετραετία 1999 - 2003: 
 ∆ηµιούργησε, στην οικονοµική χρήση 1999, 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, στην οικονοµική χρήση 1999, ποσοστό συµµετοχής 30% στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρίας «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται 
κυρίως στον κλάδο της κατασκευής αµαξωµάτων οχηµάτων και κάθε είδους  
παρελκόµενων µηχανισµών & εξαρτηµάτων αυτών. Παράλληλα, η εταιρία «ΝΙΚ. 
ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» καλύπτει ανάγκες των Ενόπλων ∆υνάµεων και του Ο.Σ.Ε. και 
έχει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα. Η εν λόγω συµµετοχή καθετοποιεί περαιτέρω 
τη µεταλλουργική δραστηριότητα του Οµίλου διεισδύοντας παράλληλα σε µία 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και µε προοπτικές ανάπτυξης αγορά. Σηµειώνεται ότι η 
συµµετοχή της  στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» έχει 
διαµορφωθεί από τα τέλη του 2002 σε ποσοστό 22,52%.  

 Συµµετείχε, στην οικονοµική χρήση 1999, ως ιδρυτής της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» µε ποσοστό 99,78%, η οποία δραστηριοποιείται 
κυρίως στο χώρο της κατασκευής τεχνικών, κυρίως 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 αρχικά, στην οικονοµική χρήση 2000, ποσοστό συµµετοχής 33% και 
αργότερα, στην οικονοµική χρήση 2001, ποσοστό συµµετοχής 37,5% 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, στην οικονοµική χρήση 2000, ποσοστό συµµετοχής 50% στο Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρίας «ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓ. Α.Ε.Β.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται 
στην εµπορία σιδήρου και την επεξεργασία προϊόντων χάλυβα µέσω ενός σύγχρονου 
Steel Service Center 26 στρ. που είναι εγκατεστηµένο στη Μάνδρα Αττικής. Τονίζεται 
ότι η εταιρία κατέχει σηµαντικό µερίδιο στην ελληνική αγορά στηθαίου ασφαλείας 
οδοστρωµάτων. Με τη συµµετοχή αυτή ο Όµιλος µεγεθύνει το µερίδιό του στην αγορά 
της Αττικής, ισχυροποιώντας ταυτόχρονα τους δεσµούς του µε σηµαντικούς 
προµηθευτές του στο εξωτερικό. 

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 2000, ποσοστό συµµετοχής 99% στην εταιρία 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.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.» 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, στην οικονοµική χρήση 2000,  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. 
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 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.  

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 2001, συµµετοχή µε ποσοστό 75% στην εταιρία 
«ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε..» πραγµατοποιώντας δυναµική είσοδο στον κοινωνικά 
σηµαντικό όσο και ευαίσθητο χώρο των αντισεισµικών κατασκευών. Η «ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.» εξαγόρασε το 100% της εταιρίας «ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την οποία απορρόφησε στη χρήση 2001 (Ισολογισµός Μετασχηµατισµού 
της 28/02/2001). 

 Προχώρησε, στα τέλη του 2001, στην σύσταση από κοινού (joint venture) µε την 
γερµανική εταιρία «ThyssenKrupp Materials AG» της εταιρίας «Μπήτρος Τύσσεν 
Ειδικοί Χάλυβες Α.Ε.» µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία ειδικών χαλύβων στην 
Ελλάδα. Η νέα εταιρία έχει έδρα τις εγκαταστάσεις  του Οµίλου στον Ασπρόπυργο 
ενώ στόχος αποτελεί και η εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων της εταιρίας σε όλη την 
Ελλάδα. Τα ποσοστά συµµετοχής στο κοινό εταιρικό σχήµα είναι 60% για την 
Μπήτρος ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ και 40% για την γερµανική εταιρία. Η εταιρία έλαβε την 
έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Η 
εταιρία άρχισε την δραστηριότητά της εντός της χρήσης 2002. 

 Η ανενεργή εταιρία του οµίλου «ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE ΑΕ» µε απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 18/04/2003 προέβει σε αλλαγή του 
σκοπού, της έδρας και της επωνυµίας της σε «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» µε σκοπό να εισχωρήσει στην αγορά του 
σιδήρου οπλισµού σκυροδέµατος στη περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη 
περιοχή της Βορείου Ελλάδος. 

 Η εταιρία «Μπήτρος Ενέργεια ΑΕ» µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 
της 26/07/2002 προέβει σε αλλαγή της επωνυµίας της σε «Μπήτρος Μηχανολογικές 
Κατασκευές ΑΤΕΒΕ» και σε αλλαγή του σκοπού της όπου ορίζει την ανάπτυξη, 
παραγωγή και εµπορία µηχανηµάτων οπλισµού σκυροδέµατος και εν γένει 
µεταλλουργικών µηχανηµάτων, καθώς επίσης, την συντήρηση, επισκευή και 
βελτίωση κάθε είδους µηχανηµάτων µεταλλουργίας. 

 Η εταιρία «Μπήτρος Κατασκευαστική ΑΒΕΤΕ» το 2002 συµµετείχε κατά 33% στην 
ίδρυση της εταιρίας «Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος ΑΒΕΤΕ» µε την προοπτική 
να µπεί δυναµικά στην αγορά του σιδήρου οπλισµού σκυροδέµατος. 

  
5.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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: 

1. η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, µάρκετινγκ και 
χρηµατοοικονοµικά θέµατα, 

2. η αγορά, κατασκευή, εκµετάλλευση και αξιοποίηση ακινήτων, 
3. η απόκτηση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

 
Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία µπορεί: 

 να συµµετέχει σε άλλες ηµεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις οποιασδήποτε εταιρικής 
µορφής,  µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, 

 να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε ηµεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς, 
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 να αντιπροσωπεύει µε σκοπό το κέρδος ηµεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, 

 να ιδρύει υποκαταστήµατα ή αντιπροσωπείες οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή στην 
αλλοδαπή, 

 να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων. 
 
Συνοψίζοντας, 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 συµβουλευτικής 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 ότι 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. 
 
5.3.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Οι πολλαπλές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες της τελευταίας πενταετίας (εξαγορές, 
συµµετοχές, συγχωνεύσεις), που οδήγησαν στη δηµιουργία ενός πολυµελούς και ευµεγέθους 
οµίλου εταιρειών, επέβαλαν την επιλογή ενός λειτουργικού, ευέλικτου και αποτελεσµατικού 
δοµικού σχήµατος. 
Το σχήµα, που επελέγη, ήταν αυτό της Εταιρείας Συµµετοχών, η οποία δεν έχει άλλη 
δραστηριότητα από την επιχειρηµατική διαχείριση των συµµετοχών της σε διάφορες εταιρείες, 
κατά τρόπο, που να διασφαλίζει τη µεγιστοποίηση της απόδοσης των συµµετοχών αυτών 
προς όφελος των µετόχων της. Επιπροσθέτως, το επιλεγέν σχήµα προβλέπει την αποφυγή 
άσκησης ανοµοιογενών δραστηριοτήτων από το ίδιο νοµικό πρόσωπο. 
Το σχήµα αυτό παρέχει ευελιξία όσον αφορά στην επιχειρηµατική διαχείριση συµµετοχών σε 
εταιρείες µε ετερογενή αντικείµενα δραστηριότητας, ενώ εξασφαλίζει την ύπαρξη, ανά πάσα 
στιγµή, διαφανούς εσωτερικής και δηµόσιας εικόνας αναφορικά µε την απόδοση και τα 
αποτελέσµατα της κάθε δραστηριότητας και οικονοµικής µονάδας ξεχωριστά, χωρίς να 
περιορίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των συνεργειών και πραγµατοποίησης οικονοµιών 
κλίµακος. 
 

 
5.4. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

5.4.1. ΓΗΠΕ∆Α - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

5.4.1.1. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ 
 
Κατάσταση Ακινήτων Ιδιοκτησίας της Εταιρίας κατά την 31/12/2003. 
Η Εταιρία διαθέτει τα ακόλουθα ιδιόκτητα γήπεδα – οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις: 
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ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝ. 
ΓΗΠΕ∆ΩΝ 

Τ.Μ. 
ΑΞΙΑ 

ΚΤΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 

ΑΞΙΑ 

1 Π. Ράλλη 38, θέση Αγ. Στέφανος, ∆ήµος Ταύρου 
Αττικής  15.192 1.510 1.510 

2 Αγροτεµάχιο Περιοχή Αρµύρας, Αγ. Θεοδώρων 
Κορινθίας (κτήση 12/3/80) 6.010 99 99 

3 Αγροτεµάχιο Περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων 
Κορινθίας (κτήση 6/8/80) 2.334 55 55 

4 Αγροτεµάχιο περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων 
Κορινθίας (κτήση 26/9/80) 7.857 187 187 

5 Αγροτεµάχιο περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων 
Κορινθίας (κτήση 18/12/81) 2.500 36 36 

6 Αγροτεµάχιο περιοχή Αρµύρας Αγ. Θεοδώρων 
Κορινθίας (κτήση 1/6/82) 9.880 143 143 

7 
Αγροτεµάχιο στη θέση «Βάρη-Νεκροταφείο» ή 
«Μικρό Κατερίνη ή Τσακάλι» ∆ήµος Μάνδρας 
Αττικής (κτήση 2/7/93) 

25.823 240 240 

8 ∆ύο οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα θέση Αλωνάκι 
της Κοινότητας Λογγάς Μεσσηνίας (κτήση 14/6/95) 431 24 24 

9 Αγροτεµάχιο θέση «Λυκόρεµα» της Κοινότητας 
Μαρµαρίου Ευβοίας (κτήση 2/12/95) 4.020 32 32 

10 ∆εκατρία αγροτεµάχια στην κτηµ. Περιφέρεια ∆ήµου 
Μεγάρων Αττικής (κτήση 22/1/97) 3.169 82 82 

Συνολική αξία Γηπέδων 31/12/2003                                      2.411 2.411 

ΚΤΙΡΙΑ    

1 
Π. Ράλλη 38 θέση Αγ. Στέφανος ∆ήµος Ταύρου 
Αττικής, κτίριο γραφείων µετά συνεχιζόµενης 
αποθήκης σιδηράς κατασκευής 

 928 150 

2 Παπαρώτση 4, Μεσσήνη Μεσσηνίας ένα διαµέρισµα 
1ου ορόφου εντός σχεδίου  31 22 

3 Ν. Πλαστήρα 61, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας ένα 
διαµέρισµα   26 18 

4 Μαρµάρι Ευβοίας, κτίρια κατοικιών προσωπικού του 
Οµίλου εντός σχεδίου αποπερατωθέντα το 2002  414 401 

5 Λοιπές εγκαταστάσεις  205 169 

Σύνολο κτιρίων 31/12/2003                                                   1.604 760 
 
5.4.1.2. ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ 
Η εταιρία µισθώνει στον Ασπρόπυργο Αττικής, στη Λεωφ. Νάτο αρ.100, τµήµα α’ ορόφου 
επιφάνειας 132,30 τ.µ. ως γραφεία, από την θυγατρική της «Μπήτρος Μεταλλουργική 
Α.Ε.Β.Ε». 
 
5.4.2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Λαµβάνοντας υπόψη το αντικείµενο εργασιών της Εταιρίας (εταιρία συµµετοχών) δεν 
υφίσταται Μηχανολογικός Εξοπλισµός και στόλος Φ.Ι.Χ.. 
 
5.4.3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
Η διαχρονική εξέλιξη της λογιστικής αξίας των Ενσώµατων & Ασώµατων Ακινητοποιήσεων 
καθώς και των Εξόδων Εγκαταστάσεως κατά την περίοδο 2001-2003 εµφανίζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
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Μεταβολή Λογιστικής Αξίας Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων & Εξόδων 
Εγκαταστάσεως χρήσεων 2001-2003 

(σε χιλ. €)        

  

Αξία 
Κτήσεως 
31/12/00 

Προσθήκες 
(Μειώσεις) 
01/01/01-
31/12/03 

Αξία 
Κτήσεως 
31/12/03 

Αποσβ. 
µέχρι 

31/12/00 

Αποσβ. 
01/01/01-
31/12/03 

Συνολική 
Αποσβ. 
Αξία 

31/12/03 

Αναπ/τη 
Αξία 

31/12/03 

Α. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ               
Έξοδα Εγκατάστασης 963 145 1.108 444 436 880 228 
ΣΥΝΟΛΟ Α 963 145 1.108 444 436 880 228 
Β. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               
Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως 0 0 0 0 0 0 0 
Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ Β 0 0 0 0 0 0 0 
Γ. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ               
Γήπεδα-Oικόπεδα 2.412 0 2.412 0 0 0 2.412 
Κτίρια και τεχνικά έργα 1.120 484 1.604 684 160 844 760 
Μηχαν.εγκατ.και λοιπός τεχν.εξοπλισµός 0 0 0 0 0 0 0 
Μεταφορικά µέσα 170 -18 152 7 61 68 84 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 78 78 156 5 81 86 70 
Ακινητοπ. Υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0 0 0 0 0 0 0 
ΣΥΝΟΛΟ Γ 3.780 544 4.324 695 303 998 3.325 
                
ΣΥΝΟΛΟ Β+Γ 3.780 544 4.324 695 303 998 3.325 
                
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 4.742 689 5.431 1.139 739 1.878 3.553 
 
 
5.5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 
1) ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των ακινήτων της εταιρίας. 
 
2) Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι εγγυήσεις και εγγυητικές επιστολές που έχουν 
δοθεί από την εταιρία έως την 31/12/2003: 
 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ - Εγγυήσεις µέσω αποφάσεων ∆.Σ. Για σύναψη 
συµβάσεων για πίστωση µε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασµό 

        
Α/Α ΥΠΕΡ ΠΡΟΣ ΠΟΣΟ (σε χιλ. €)

1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ALPHA 20.543 
2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ EUROBANK 20.543 
3 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 17.608 
4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ΕΤΕ 30.000 
5 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 11.500 
6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ BNP 4.400 
7 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ ΕΤΕ 11.740 
8 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ ALPHA 5.869 
9 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ EUROBANK 2.935 
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 3.522 
11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.700 
12 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 500 
13 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ALPHA 3.200 
14 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΕΤΕ 2.500 

 48 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

 



15 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ EUROBANK 984 
16 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.100 
17 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ ΓΕΝΙΚΗ 1.850 
18 ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓ. ΑΕΒΕ ΕΤΕ 2.958 
19 ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓ. ΑΕΒΕ ΓΕΝΙΚΗ 800 
20 ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓ. ΑΕΒΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2.500 
21 ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΕΤΕ 3.500 
22 ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.000 
23 ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 2.500 
24 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ EUROBANK 1.300 
25 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.000 
26 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ ΕΤΕ 1.000 
27 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.100 
28 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ EUROBANK 2.935 
29 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. & ΤΟΥΡ. ΑΕ EUROBANK 1.174 
30 ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN ΑΕ ALPHA 1.000 
31 DEMIL ΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 300 

    
ΣΥΝΟΛΟ   165.560 

 
 
 
 
5.6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ  
∆εν υπάρχουν ασφαλιστήρια συµβόλαια ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας 
εκτός από ασφαλιστήρια συµβόλαια που αφορούν στα µεταφορικά µέσα (επιβατικά Ι.Χ.) που 
διαθέτει. 
 
5.7. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
∆εν υπάρχουν συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης. 
 
5.8. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

5.8.1 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2001-2003 
 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 2001-2003 (σε χιλ. €) 
  2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0 0 0 

Β. Ενσώµατες 
Ακινητοποιήσεις         

Γήπεδα-Oικόπεδα 0 0 0 0 
Κτίρια και τεχνικά έργα 2 480 2 484 
Μηχαν. εγκατ. και λοιπός τεχν. 
Εξοπλισµός 0 0 0 0 

Μεταφορικά µέσα 26 -44 0 -18 
Έπιπλα και λοιπός 
εξοπλισµός 7 19 52 78 

Ακινητοπ. υπό εκτέλεση και 
προκαταβολές 0 0 0 0 

Σύνολο  Β 35 455 54 544 
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Συµ/χές, σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις 8.074 -3.712 -87 4.275 

Συµ/χές σε λοιπές 
επιχειρήσεις -5.714 5.875 0 161 

Σύνολο Γ 2.360 2.163 -87 4.436 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ 2.395 2.617 -33 4.980 

 
5.8.2 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  
∆εν υπάρχουν άξιες αναφοράς τρέχουσες επενδύσεις της εταιρίας. Ταυτόχρονα, αναµένονται 
οι πρώτες σηµαντικές αποδόσεις από την ωρίµανση των επενδύσεων (συµµετοχών) της 
προηγούµενης τετραετίας. 
 
5.8.3 ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. 
 

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 € 1,46735 (500 δρχ) και τιµής διάθεσης € 
4,40205 (1.500 δρχ). Το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε € 11.998.380,04 
(4.088.448.000 δρχ), ενώ τα συνολικά έξοδα της έκδοσης ανήλθαν σε € 143.735,96 
(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.). 
Η Εταιρία σύµφωνα µε το άρθρο 16 της παραγ. ε. απόφαση 5 Π∆ 204/14-11-00 δεν 
υποχρεούται στην παράθεση πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από αύξηση 
µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών καθώς έχει διαθέσει έως την 31/12/2001 το 
σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων από την εν λόγω αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. 
 

 50 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

 



6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

6.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι έξι εκατοµµύρια επτακόσιες πενήντα 
δύο χιλιάδες εβδοµήντα οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (€ 26.752.078,08)  διαιρούµενο σε δέκα 
επτά εκατοµµύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (17.716.608) κοινές 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης ενός ευρώ  και πενήντα ενός λεπτού (1,51). 
 

Η διαµόρφωση του σηµερινού µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ακολούθησε τα εξής στάδια: 
 

• Το αρχικό κεφάλαιο ανερχόταν σε € 3.835,66 (1.307.000 δρχ.) διαιρούµενο σε 13.070 
µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 (100 δρχ.) (ΦΕΚ 16/23.01.1957). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10.06.1968 (ΦΕΚ1060/30.10.1968) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 3.068,53 (δρχ. 1.045.600) 
µε την έκδοση 10.456 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,29 (100 δρχ.) και τιµής 
διάθεσης € 0,29 (100 δρχ.) Έτσι, µετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
σε € 6.904,18 (2.352.600 δραχµές) διαιρούµενο σε 23.526 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
εκάστης € 0,29  (δραχµές 100.) 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 16.02.1970 (ΦΕΚ 280/03.04.1970) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 6.904,18 (δρχ. 2.352.600) 
µε την έκδοση 23.526 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 (100 δρχ.) και 
τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ.) ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 13.808,16 
(4.705.200 δραχµές) διαιρούµενο σε 47.052 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 
0,29 (δραχµές 100.) 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1971 (ΦΕΚ 1524/23.09.1971) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 3.452,09 (δρχ. 1.176.300) 
µε την έκδοση 11.763 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 (100 δρχ.) και 
τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ.) ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 17.261,34 
(5.881.500 δραχµές) διαιρούµενο σε 58.815 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 
0,29 (δραχµές 100.) 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 28.02.1972 (ΦΕΚ 537/18.04.1972) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 5.753,48 (δρχ. 1.960.500) 
µε την έκδοση 19.605 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 (100 δρχ.) και 
τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ.) ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 23.013,94 
(7.842.000 δραχµές) διαιρούµενο σε 78.420 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 
0,29 (δραχµές 100). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1973 (ΦΕΚ 1532/10.08.1973) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 11.506,97 (δρχ. 
3.921.000) µε την έκδοση 39.210 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 
(100 δρχ.) και τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ). ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
σε € 34.520,91 (11.763.000 δραχµές) διαιρούµενο σε 117.630 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης € 0,29 (δραχµές 100). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1974 (ΦΕΚ 1761/28.08.1974) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 17.260,45 (δρχ. 
5.881.500) µε την έκδοση 58.815 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 
(100 δρχ.) και τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ). ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
σε € 51.781,36 (17.644.500 δραχµές) διαιρούµενο σε 176.445 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης € 0,29 (δραχµές 100). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1975 (ΦΕΚ 2066/11.09.1975) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 25.890,54 (δρχ. 
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8.822.200) µε την έκδοση 88.222 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,29 
(100 δρχ.) και τιµής διάθεσης € 0,29 (100 δρχ). ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
σε € 77.671,90 (26.466.700 δραχµές) διαιρούµενο σε 264.667 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης € 0,29 (δραχµές 100). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 11.07.1977 (ΦΕΚ 2447/29.08.1977) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 77.372,19 (δρχ. 26.466.800) και συγκεκριµένα µε 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων (σύµφωνα µε το Νόµο 542/77) ύψους € 
37.875,84 (12.906.191 δρχ.) και µε καταβολή µετρητών € 39.796,36 (δρχ. 
13.560.609). Συναφώς εξεδόθησαν 264.668 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης 
€ 0,29 (100 δρχ.) ΄Έτσι, µετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 
155.344,09 (52.933.500 δραχµές) διαιρούµενο σε 529.335 µετοχές ονοµαστικής αξίας 
εκάστης € 0,29 (δραχµές 100). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1982 (ΦΕΚ 3367/13.08.1982)το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 205.054,20 (δρχ. 69.872.220) µε αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας των 529.335 µετοχών από € 0,29 (100 δρχ.) ανά µετοχή σε € 0,68 
(232 δρχ.), µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των παγίων (σύµφωνα µε το Νόµο 
1249/82) ύψους € 204.516,66 (69.689.052 δρχ.) και µε καταβολή µετρητών για 
στρογγυλοποίηση € 537,54 (183.168 εκ δρχ). ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
€ 360.398,30 (122.805.720 δραχµές) διαιρούµενο σε 529.335 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης € 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 15.09.1983 (ΦΕΚ 2788/19.10.1983) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 180.198,81 (δρχ. 
61.402.744) µε την έκδοση 264.667 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,68 
(232 δρχ.) και τιµής διάθεσης € 0,68 (232 δρχ). ΄Έτσι, µετά την άνω αύξηση, το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 540.597,11 (184.208.464 δραχµές) διαιρούµενο σε 
794.002 µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.1989 (ΦΕΚ 3372/11.09.1989)το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 540.597,11 (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 € 0,68 (232 δρχ.). ΄Έτσι, το µετοχικό 
κεφάλαιο ανήλθε σε € 1.081.194,21 (368.416.928 δραχµές) διαιρούµενο σε 1.588.004 
µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 08.11.1989 (ΦΕΚ 134/18.01.1990) το 

µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 8.167,49 (δρχ. 2.783.072) µε την έκδοση 11.996 
νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,68 (232 δρχ.), µε καταβολή µετρητών 
και τιµής διάθεσης € 0,68 (232 δρχ.). ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 
1.089.361,70 (371.200.000 δραχµές) διαιρούµενο σε 1.600.000 µετοχές ονοµαστικής 
αξίας εκάστης € 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1989 (ΦΕΚ 

207/29.01.1990) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών κατά € 
326.808,51 (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 € 0,68 (232 δρχ.) και µε τιµή διάθεσης € 4,70 (1.600 δρχ.) 
εκάστη. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 1.416.136,97 (482.560.000 δραχµές) 
διαιρούµενο σε 1.840.000 κοινές µετοχές µε ψήφο και σε 240.000 προνοµιούχες 
µετοχές χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων αποφάσισε την 11.05.1991 (ΦΕΚ 

1334/14.05.1991) την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε την καταβολή µετρητών 
κατά € 566.468,09 (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 € 0,68 (232 δρχ.) και µε τιµή 
διάθεσης € 5,28 (1.800 δρχ.) και € 4,84 (1.650 δρχ.) για κάθε κοινή και κάθε 
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προνοµιούχο µετοχή αντίστοιχα. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 
1.982.638,30 (675.584.000 δραχµές) διαιρούµενο σε 2.576.000 κοινές µετοχές µε 
ψήφο και σε 336.000 προνοµιούχες µετοχές χωρίς ψήφο, ονοµαστικής αξίας εκάστης 
€ 0,68 (δραχµές 232). 

 
• Με την απόφαση της ΄Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.02.1994 (ΦΕΚ 

1547/03.05.1994)το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 3.572.167,28 (1.217.216.000 
δρχ.) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών και συγκεκριµένα: α) κατά ποσό € 
2.290.289,07 (780.416.000 δρχ.) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας εκάστης κοινής 
και προνοµιούχου µετοχής αντίστοιχα από € 0,68 (232 δρχ.) σε € 1,47 (500 δρχ.) και 
β) κατά ποσό € 1.281.878,21 (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 € 1,47 (500 δρχ.), οι οποίες διενεµήθησαν δωρεάν 
στους παλαιούς µετόχους της Εταιρίας. ΄Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 
5.554.805,58 (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 
€ 1,47 (δραχµές 500). 

• Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.11.1994 (ΦΕΚ 
6431/18.11.1994) των µετόχων, οι µετοχές της Εταιρίας µετετράπησαν από 
ανώνυµες σε ονοµαστικές, σύµφωνα  µε το Ν. 2214/1994 και την Υπουργική 
Απόφαση 1003514/1028/Πολ. 1003/12.1.95 αρθ. 24. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρίας το οποίο ανήρχετο σε € 5.554.805,58 (δρχ. 1.892.800.000) κατανεµήθηκε σε 
3.785.600 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 1,47 (δρχ. 500) η κάθε µία, εκ 
των οποίων οι 3.348.800 κοινές και οι 436.800 προνοµιούχες. 

 
• Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20.10.1995 (ΦΕΚ 

6492/06.11.1995) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 1.388.701,39 (473.200.000 
δρχ.) µε την έκδοση 946.400 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 
€ 1,47 (500 δρχ.) εκάστης µε καταβολή µετρητών και µε τιµή διάθεσης € 4,11 (1,400 
δρχ.). ΄Έτσι, µετά την άνω αύξηση, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 6.943.506,97 
(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 € 1,47 
(δραχµές 500). 

 
• Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.06.1997 (ΦΕΚ 

5279/18.07.1997) 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 € 6.943.506,97 (δρχ. 2.366.000.000) διαιρούµενο σε 4.732.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (500 δρχ). 

 
• Με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26.06.1998 (ΦΕΚ 

5842/20.07.1998) των µετόχων το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά € 1.388.701,39 
(δρχ. 473.200.000) και συγκεκριµένα: α) κατά € 1.233.247,10 (δρχ. 420.228.950) µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών του Ν.2065/92 (υπεραξία αναπροσαρµογής παγίων 
στοιχείων) και β) κατά € 155.454,29 (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 € 1,47 (500 
δρχ.) εκάστη, οι οποίες διενεµήθησαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους. Έτσι, το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 8.332.208,36 (2.839.200.000 δραχµές) διαιρούµενο 
σε 5.678.400 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (δραχµές 500). 

 
• Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 05.12.1998 (ΦΕΚ 

9643/17.12.1998) το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε καταβολή κατά € 4.999.325,02 
(1.703.520.000 δρχ.) µε την έκδοση 3.407.040 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (δρχ. 500) και µε τιµή διάθεσης € 3,82 (1.300 δρχ.) 
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 133.315,33 (4.542.720.000 δραχµές) 
διαιρούµενο σε 9.085.440 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ 
€ 1,47 (δραχµών 500).  
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• Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30.07.1999 (ΦΕΚ 
181/11.01.2000) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε καταβολή µετρητών 
κατά € 3.999.460,01 (1.362.816.000 δρχ.) µε την έκδοση 2.725.632 νέων κοινών 
ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (δρχ. 500) και µε τιµή 
διάθεσης € 4,40 (1.500 δρχ.). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 17.330.993,40 
(5.905.536.000 δρχ.) διαιρούµενο σε 11.811.072 κοινές ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (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 € 8.665.496,70 
(2.952.768.000 δρχ.) µε την έκδοση 5.905.536 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (δρχ. 500). Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε € 
25.996.490,10 (8.858.304.000 δρχ.) διαιρούµενο σε 17.716.608 κοινές ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,47 (δραχµών 500). 

 
• Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 29/06/2001 (ΦΕΚ 

6481/25.07.2001) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση 
µέρους του αποθεµατικού «από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» κατά € 578.421,90 
(197.097.264 δρχ) και αυξήθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής, η οποία πλέον 
ανέρχεται σε 511,125 δρχ ή 1,5 ευρώ. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 
9.055.401.264 δρχ. ή 26.574.912 ευρώ διαιρούµενο σε 17.716.608 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών 511,125 δρχ ή ευρώ 
1,5 .Η ίδια Γενική Συνέλευση αποφάσισε την έκφραση του µετοχικού κεφαλαίου και 
της ονοµαστικής αξίας της µετοχής της εταιρίας σε δρχ και σε ευρώ. 

 
• Με την από 10/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εκατόν εβδοµήντα επτά 
χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά (177.166,08), λόγω κεφαλαιοποίησης 
µέρους της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων 
της εταιρίας (Ν. 2065/1992) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής κατά 
ένα λεπτό και διαµόρφωση αυτής σε ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (1,51). Έτσι το 
µετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε 26.752.078,08 ευρώ διαιρούµενο σε  17.716.608 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης εκ δραχµών ευρώ 1,51. 

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

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ηµ/νια ΓΣ Αρ. ΦΕΚ 
Ποσό Αύξησης 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Τρόπος αύξησης 
Μετοχικό 

κεφάλαιο µετά 
την αύξηση 

Νόµ. Κοινές Προν/χες Σύνολο 
Μετοχών 

Ον.    
τιµή Νόµ.

Ι∆ΡΥΣΗ 16/23-1-57 1.307.000                 1.307.000 δρχ     13.070 100 δρχ 

6/10/68 1060/30-10-
68 1.045.600 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2.352.600 δρχ     23.526 100 δρχ 

2/16/70 280/3-4-70 2.352.600 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4.705.200 δρχ     47.052 100 δρχ 

6/30/71 1524/23-9-
71 1.176.300 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 5.881.500 δρχ     58.815 100 δρχ 

9/28/72 537/18-4-72 1.960.500 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 7.842.000 δρχ     78.420 100 δρχ 

6/30/73 1532/10-8-
73 3.921.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 11.763.000 δρχ     117.630 100 δρχ 
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6/30/74 1761/28-8-
74 5.881.500 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 17.644.500 δρχ     176.445 100 δρχ 

6/30/75 2066/11-9-
75 8.822.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 26.466.700 δρχ     264.667 100 δρχ 

7/11/77 2447/29-8-
77 26.466.800 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ & 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

52.933.500 δρχ     529.335 100 δρχ 

6/30/82 3367/13-8-
82 69.872.220 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ & 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

122.805.720 δρχ     529.335 232 δρχ 

9/15/83 2788/19-10-
83 61.402.744 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 184.208.464 δρχ     794.002 232 δρχ 

6/30/89 3372/11-9-
89 184.208.464 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ  368.416.928 δρχ     1.588.004 232 δρχ 

11/8/89 134/18-1-90 2.783.072 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 371.200.000 δρχ     1.600.000 232 δρχ 

12/14/89 207/29-1-90 111.360.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ 482.560.000 δρχ     2.080.000 232 δρχ 

5/11/91 1334/14-5-
91 193.024.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 675.584.000 δρχ     2.912.000 232 δρχ 

2/19/94 1547/3-5-
1994 1.217.216.000 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 1.892.800.000 δρχ     3.785.600 500 δρχ 

11/18/94 6431/18-11-
94     1.892.800.000 δρχ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ 
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΣΕ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ 

3.785.600 500 δρχ 

10/20/95 6492/06-11-
95 473.200.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 2.366.000.000 δρχ     4.732.000 500 δρχ 

6/27/97 5279/18-07-
97     2.366.000.000 δρχ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΚΟΙΝΕΣ 

4.732.000 500 δρχ 

6/26/98 5842/20-07-
98 473.200.000 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ & 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΚ∆ΟΣΗΣ 
ΜEΤOΧΩΝ ΥΠΕΡ 

ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

2.839.200.000 δρχ     5.678.400 500 δρχ 

12/5/98 9643/17-12-
98 1.703.520.000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 4.542.720.000 δρχ     9.085.440 500 δρχ 

7/30/99 181/11-1-00 1.362.816.000 ’’ 5.905.536.000 δρχ     11.811.072 500 δρχ 

4/17/00 1117/20-2-
01 2.952.768.000 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΡΟΥΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
8.858.304.000 δρχ     17.716.608 500 δρχ 

6/29/01 6481/25-07-
01 197.097.264 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΡΟΥΣ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 
9.055.401.264 δρχ     17.716.608 511 δρχ 

12/10/02 12626/23-
12-02 177.166,08 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 26.752.078,08 €     17.716.608 1,51 € 
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6.2. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας όπως εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό της 31/12/2003:  
 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ σε χιλ. € 
Αριθµός µετοχών 17.716.608 
Ονοµαστική αξία µετοχής (σε €) 1,51 
Μετοχικό Κεφάλαιο 26.752 
∆ιαφορά από Έκδοση µετοχών υπέρ το 
άρτιο 12.711 

∆ιαφορές αναπροσαρµογής – 
επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.582 

 Αποθεµατικά Κεφάλαια  5.018 
  (-)Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές -4.018 
  Αποτελέσµατα εις Νέον -2.059 
  Ζηµία από αποτίµηση χρεογράφων -2.429 
 ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 37.558 
Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €) 2,12 

 
Αντίστοιχα στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Ενοποιηµένα  Ίδια Κεφάλαια του 
Οµίλου όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31/12/2003: 
 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σε χιλ. € 
  2003 
Αριθµός µετοχών 17.716.608 
Ονοµαστική αξία µετοχής (σε €) 1,51 
  Μετοχικό Κεφάλαιο 26.752 
  ∆ιαφορά από Έκδοση µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

12.711 

  ∆ιαφορές αναπροσαρµογής – 
επιχορηγήσεις επενδύσεων 

1.584 

  Αποθεµατικά Κεφάλαια  6.685 
  Αποτελέσµατα εις Νέον -3.040 

  Ζηµία από αποτίµηση χρεογράφων 
4.164 

  ∆ιαφορές ενοποίησης -4.943 
  ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 3.717 
ΣΥΝ. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Ι∆ΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

39.302 

Λογιστική Αξία Μετοχής (σε €) 2,22 
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6.3. ΜΕΤΟΧΟΙ  
Η µετοχική σύνθεση των µετοχών της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία 08/06/2004 εµφανίζεται 
στον παρακάτω πίνακα: 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε» 

 
% µετοχών Αριθµός 

µετοχών 
EUROPEAN STEEL 28,41% 5.034.027 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ 13,27% 2.351.000 

ΛΗ∆Α Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 4,12% 729.966 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ 3,75% 663.804 

ΠΕΛΑΓΙΑ συζ. Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 3,00% 532.196 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 8,80% 1.558.491 

ENDERSON INVEST LIMITED 3,73% 660.850 

BALDING INVESTMENT INC 3,69% 653.005 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 31,23 5.533.269 

ΣΥΝΟΛΟ 100,00% 17.716.608 
 
∆εν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι πλην των ανωτέρω, τους οποίους να γνωρίζει η εταιρία και να 
κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό του κεφαλαίου που δεν µπορεί να καθοριστεί ανώτερο 
του 2%. 
 
Ενέχυρα Μετοχών 
 
Η εταιρία European Steel S.A., µέτοχος της «Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ» κατά ποσοστό 
28,41%, έχει συνάψει σύµβαση ενεχύρασης, που παρέχει δικαιώµατα άσκησης των 
δικαιωµάτων ψήφου των Κινητών Αξιών τριακοσίων χιλιάδων (300.000) µετοχών υπέρ της 
Τράπεζας Πειραιώς µε αποτέλεσµα το δικαίωµα ψήφου της εταιρίας να διαµορφωθεί σε 
26,72%. 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ο συνολικός αριθµός και η κατανοµή των µετοχών που 
κατέχουν τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατά 
την 05/04/2004: 
 

Κατανοµή µετοχών µεταξύ των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
διευθυντικών στελεχών της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ» 

 Μέτοχος Θέση 
Μετοχές 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 663.804 
ΠΕΛΑΓΙΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 532.196 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2.351.000 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 0 

ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 0 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 0 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 0 

ΒΑΠΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ∆/ΝΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 0 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 6.450 
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ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 0 
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 0 

ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 0 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 

ΣΥΝΟΛΟ  3.553.450 

 
 
6.4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 17.716.608 κοινές ονοµαστικές µετοχές. 
Kάθε µετοχή της Εταιρίας ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται από το Νόµο 2190/1920 (στο εξής «Νόµος») και το Καταστατικό της Εταιρίας, το 
οποίο όµως δεν περιέχει διατάξεις περισσότερο περιοριστικές από αυτές 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 µετοχών. 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. Μονάδα διαπραγµάτευσης είναι οι 
10 µετοχές. 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι 
µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα 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 οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.  
Οι µέτοχοι ενασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας µόνο µέσω 
των Γενικών Συνελεύσεων.  
Οι µέτοχοι έχουν δικαίωµα 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 καµία 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 να κατοικεί, λογίζεται ότι έχει νόµιµη 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 
µόνο ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.   
Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρίας. Συγκύριοι 
µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου, πρέπει να υποδείξουν στην Εταιρία εγγράφως έναν 
κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική 
Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτόν αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.  
Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετέχει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, είτε 
αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση 
πρέπει να καταθέσει τις µετοχές του στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πέντε (5) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα 
στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των 
µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο απόδειξη για την είσοδό 
του στη Γενική Συνέλευση.  
 
Μέτοχοι που δεν θα συµµορφώνονται µε τα παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
µόνο µε την άδειά της. 
 
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 5% του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου: 
 

• Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, τον έλεγχο 
της Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40, 40ε του Ν. 2190/20 και 
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• Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε 
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα κατάθεσης 
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 θα 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. Επίσης η εισηγµένη στο Χ.Α.Α. εταιρία έχει υποχρέωση 
σύµφωνα µε την απόφαση 5/204/14.11.2000 άρθρο 16, παράγραφος 4 να θέσει στην διάθεση 
των µετόχων της και των επενδυτών 10 ηµέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση το 
Ετήσιο ∆ελτίο της τελευταίας απολογιστικής χρήσης.  
Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος που αναγράφεται στο τηρούµενο, από την Εταιρία µητρώο 
µετόχων κατά την ηµεροµηνία έγκρισης οικονοµικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση των µετόχων ή οποτεδήποτε οριστεί. 
Το µέρισµα κάθε µετοχής καταβάλλεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τόπος και 
ο τρόπος καταβολής γνωστοποιείται στους µετόχους µε ανακοινώσεις στον ηµερήσιο Τύπο. 
Τα µερίσµατα τα οποία δεν θα έχουν ζητηθεί για µία πενταετία από τότε που κατέστησαν 
απαιτητά, παραγράφονται υπέρ του ∆ηµοσίου. 
Σε ότι αφορά τη διαδικασία κατάθεσης των µετοχών προκειµένου να συµµετέχει ο µέτοχος 
στις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρίας και τη διαδικασία πληρωµής του 
µερίσµατος θα εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας και Εκκαθάρισης 
του Συστήµατος Άυλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, όπως αυτός εκάστοτε 
ισχύει. 
 
6.5. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ- ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
6.5.1.  ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Από την 18/12/2002, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: 
 

ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ονοµατεπώνυµο Θέση Ιδιότητα στο ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ Εκτελεστικό Μέλος 

ΠΕΛΑΓΙΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ Εκτελεστικό Μέλος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΒΟΥΚΑΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Από την 06/03/2003, µετά την παραίτηση του κου ∆ηµητρίου Α. Βούκα και την αντικατάστασή 
του από τον κο Τηλέµαχο Α. Παλαιολόγο, και µέχρι σήµερα η σύνθεση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: 
 

ΜΕΛΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Ονοµατεπώνυµο Θέση Ιδιότητα στο ∆.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ Εκτελεστικό Μέλος 

ΠΕΛΑΓΙΑ Π. ΜΠΗΤΡΟΥ  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ Εκτελεστικό Μέλος 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ  ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Εκτελεστικό Μέλος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 
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ΚΥΡΙΑΚΗ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ  Μη Εκτελεστικό Μέλος 
 
Αναλυτικότερα, τη ∆ιοίκηση της Εταιρίας ασκούν: 
 

• Μπήτρος Παναγιώτης, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Εκτός της 
τεσσαρακονταετούς 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 είναι ο ιδρυτής και  Πρόεδρος του Συνδέσµου 
Εισαγωγέων / Εξαγωγέων Προϊόντων Χάλυβα. 

 
• 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. Έχει σπουδάσει ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 

στο Βέλγιο στα Πανεπιστήµια Louvain La Neuve  και Brussel European University. 
Συµµετέχει στη διοίκηση της Εταιρείας από δεκαετίας. 

 
• Μπήτρος Γεώργιος,  Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθηγητής στο Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, µε µακρόχρονη δραστηριότητα στον ακαδηµαϊκό, κοινωνικό 
και πολιτικό χώρο. 

 
• Καλαβρός Κωνσταντίνος,  Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Καθηγητής Νοµικής 

του Πανεπιστηµίου Θράκης και δικηγόρος. Επικεφαλής του δικηγορικού γραφείου 
«Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», το οποίο ασχολείται κυρίως µε εµπορικές 
υποθέσεις. 

 
• Παπαναστασίου Κυριακή, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Αρχιτέκτων µε 

µεταπτυχιακές σπουδές (Msc in Architecture and Interior Design) στο North London 
University. Εποπτεύει της λειτουργίας των εταιρειών του Οµίλου, που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακινήτων. 

 
• Παλαιολόγος Τηλέµαχος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Οικονοµολόγος µε 

µεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό και µακρά θητεία σε ∆ιευθυντικές θέσεις 
επιχειρήσεων του εµποροβιοµηχανικού και χρηµατοοικονοµικού τοµέα.  Από το 1999 
είναι Γενικός ∆ιευθυντής της «ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε.». 

 
Η ∆ιεύθυνση της Εταιρείας ασκείται από τα ακόλουθα διευθυντικά στελέχη (η παρουσίασή 
τους γίνεται µε αλφαβητική σειρά): 
 

• Βαποράκης Εµµανουήλ, ∆ιευθυντής Μηχανογράφησης. Πτυχιούχος 
Φυσικοµαθηµατικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πάτρας, µε εικοσαετή προϋπηρεσία στο 
χώρο της Πληροφορικής. 

 
• Γατόπουλος Σταύρος,  ∆ιευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης.  

Στέλεχος της Εταιρίας από το 1989. To 1993 ανέλαβε τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών.  Με 
νοµικές σπουδές και µεγάλη εµπειρία σε θέµατα διεθνούς εµπορίου και ιδιαίτερα της 
διεθνούς αγοράς Χάλυβα. 

 
• Γεωργιάδης ∆ηµήτρης, Εµπορικός ∆ιευθυντής του Μεταλλουργικού κλάδου. 

Πτυχιούχος του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιοµηχανικής 
Σχολής Πειραιά. Με πολυετή εµπειρία σε θέσεις Γενικού ∆ιευθυντή και ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου σε θυγατρικές εταιρίες µεγάλου πετρελαϊκού πολυεθνικού Οµίλου. 
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• Κόκκορης Θεόδωρος,  ∆ιευθυντής Λογιστηρίου. Πτυχιούχος του Οικονοµικού 

Τµήµατος της Νοµικής Σχολής Αθηνών, µε ευδόκιµη θητεία σε διευθυντικές θέσεις 
των Λογιστηρίων µεγάλων βιοµηχανικών επιχειρήσεων. 

 
• Πατίστας Κωνσταντίνος,  ∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου. Πτυχιούχος της 

Ανωτάτης Σχολής Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών, µε πολυετή εµπειρία ως 
στέλεχος του Λογιστηρίου, των Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου µεγάλου πετρελαϊκού πολυεθνικού Οµίλου. 

 
• Πετρούλιας Παναγιώτης, ∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

Πτυχιούχος του Οικονοµικού Τµήµατος της Ανωτάτης Βιοµηχανικής Σχολής Πειραιά. 
Στέλεχος µε πολυετή µεταπτυχιακή επιµόρφωση και επαγγελµατική εµπειρία από το 
1973 σε µεγάλες Ελληνικές εταιρίες και πολυεθνικές εταιρείες. 

 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσής της δεν 
έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιµωτικές, ούτε για οικονοµικά εγκλήµατα, ούτε 
είναι αναµεµειγµένα σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη 
και απαγόρευση άσκησης: 

• επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 
• χρηµατιστηριακών συναλλαγών, 
• επαγγέλµατος ως σύµβουλος επιχειρήσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και 

ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιριών 
κλπ. 

 
∆εν υπάρχουν σχέσεις συγγένειας µέχρι και 2ου βαθµού εξ αγχιστείας µεταξύ των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας εκτός τις κατωτέρω: 
 

• Η κα Πελαγία Μπήτρου και ο κος Παναγιώτης Μπήτρος είναι σύζυγοι. 
• Ο κος Ιωάννης Μπήτρος είναι υιός της κας ΠελαγίαςΜπήτρου και του κου Παναγιώτη 

Μπήτρου.  
• Η κα Κυριακή Παπαναστασίου και ο κος Ιωάννης Μπήτρος είναι σύζυγοι. 

 
Όλα τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν Ελληνική ιθαγένεια και 
υπηκοότητα. 
 
Αµοιβές στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου & στα ∆ιευθυντικά Στελέχη.  
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι αµοιβές που δόθηκαν στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και στα ∆ιευθυντικά στελέχη της εταιρίας στη χρήση του 2003: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2003 Ποσά σε χιλ. € 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22 

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (ΜΙΚΤΕΣ) 380 

ΣΥΝΟΛΟ 402 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά 
την χρήση 2003 έλαβαν συνολικά το ποσό των  22 χιλιάδων ευρώ. 
 
Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 
προτεινόµενες και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 25/06/2004. 
 
Τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας για τις υπηρεσίες που προσέφεραν κατά την χρήση 2003 
έλαβαν συνολικά το ποσό των 380 χιλιάδων ευρώ (58 χιλιάδες ευρώ η κατώτερη και 72 
χιλιάδες ευρώ η ανώτερη). 
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6.5.2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 5/204/14-11-2000 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 8 της υπ’ αριθµ. 5/204/14-11-2000 απόφασης της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς “κατά το χρονικό διάστηµα των 30 ηµερών από τη λήξη της περιόδου στις 
οποίες αναφέρονται τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας, σύµφωνα µε το Π.∆. 
360/1985, ή κατά το τυχόν µικρότερο χρονικό διάστηµα έως τη δηµοσίευση των καταστάσεων 
αυτών, καθώς και από τη στιγµή που κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο έρχεται στη κατοχή τους οποιαδήποτε εµπιστευτική πληροφορία, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.∆. 53/1992, στα παρακάτω πρόσωπα επιτρέπεται να 
καταρτίζουν συναλλαγές µε αντικείµενο µετοχές της Εταιρείας ή παράγωγα προϊόντα επί 
µετοχών της Εταιρείας τα οποία είναι διαπραγµατεύσιµα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων 
Αθηνών ή συνδεδεµένης µε αυτήν εταιρείας, µόνον εφόσον έχουν προηγουµένως προβεί σε 
σχετική γνωστοποίηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και η γνωστοποίηση έχει 
δηµοσιευθεί στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χ.Α.Α. την προηγουµένη τουλάχιστον ηµέρα από 
την ηµέρα της συναλλαγής”. Ακολουθεί πίνακας µε τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που 
υπόκεινται στις ανωτέρω διατάξεις: 
 

Ονοµατεπώνυµο Θέση 
ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.A.T 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
EUROPEAN STEEL S.A ΜΕΤΟΧΟΣ >20% Μ.Κ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ.A.T 
ΠΑΤΙΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆/ΝΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

Κ.Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΡΕΒΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΒΡΟΝΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΜΕΤΟΧΩΝ- 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

∆ΙΟΓΕΝΗΣ Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Ε.Β.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Α.Τ.Ε.Β.Ε 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΒΕΤΕ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

DEMIL Α.Ε ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
 
 
6.6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού, κατά 
την τριετία 2001-2003 όπως προκύπτει από τα ετήσια προσαρτήµατα.  
 
 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2001 2002 2003 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 18 18 19 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ  0 0 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18 18 19 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (*) 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2001 2002 2003 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ – ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ 244 494 183 

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ  317 133 146 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 561 627 329 
 
 
(*) Σηµειώνεται ότι στις χρήσεις του 2001 και του 2002 στις ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις συµµετείχε η εταιρία "ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ" µε τη µέθοδο της ολικής 
ενοποίησης, ενώ στη χρήση του 2003 η εν λόγω εταιρία συµµετέχει στην ενοποίηση µε τη 
µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Η εταιρία από την 01/07/2001 έχει επανδρώσει ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου µε δύο 
εργαζόµενους προσωπικό. 
Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει σαν βασική αρµοδιότητα την συστηµατική και 
ανεξάρτητη επιθεώρηση των µηχανισµών ελέγχου των δραστηριοτήτων της εταιρίας και των 
συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας 
και στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου. 
Οι εσωτερικοί έλεγχοι γίνονται µε βάση το ετήσιο πλάνο (Audit Plan) της ∆ιεύθυνσης 
Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (Internal 
Audit Committee). 
Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου (ΕΕΕ) είναι πενταµελής και η σύνθεση της έχει ως 
ακολούθως [Ονοµατεπώνυµο-Ιδιότητα στην εταιρία-Ιδιότητα στην επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου]: 
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• Μπήτρου Πελαγία (Αντιπρόεδρος ∆.Σ. -Πρόεδρος Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου) 
• Πατίστας Κωνσταντίνος (∆ιευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, Μέλος) 
• Μπήτρος Γεώργιος (Μέλος ∆.Σ.- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
• Καλαβρός Κωνσταντίνος (Μέλος ∆.Σ.- Μη Εκτελεστικό Μέλος) 
• Παλαιολόγος Τηλέµαχος (Μέλος ∆.Σ.- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) 

 
Βασικά καθήκοντα της Επιτροπής Ε.Ε είναι να:   

• εγκρίνει το πλάνο Εσωτερικών Ελέγχων που προτείνει ο ∆/ντής ΕΕ    
• παρακολουθεί την πρόοδο του πλάνου Εσωτερικών Ελέγχων 
• ενηµερώνεται για σηµαντικά ευρήµατα σε θέµατα ελέγχου 
• ενηµερώνεται για την πρόοδο των εκκρεµών προτάσεων και να λαµβάνει µέτρα σε 

περίπτωση σηµαντικών καθυστερήσεων στην υλοποίηση των συµφωνηθέντων 
Τα αποτελέσµατα των εσωτερικών ελέγχων, συµπεριλαµβανοµένων και προτάσεων για 
βελτιώσεις και διορθωτικές κινήσεις, καταγράφονται υπό την µορφή επίσηµης έκθεσης 
ελέγχου και γνωστοποιούνται στην ∆ιοίκηση της εταιρίας και στην Επιτροπή Εσωτερικού 
Ελέγχου.   
Από 31/07/2002 είναι σε ισχύ ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρίας ο οποίος 
έχει συγγραφεί µε βάση τις απαιτήσεις του νέου νόµου 3016/17-05-2002 «Περί Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης». 
Τα βασικά θέµατα που έχουν αναπτυχθεί στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας είναι τα 
εξής: 

• Κώδικας Επιχειρηµατικών Αρχών. 
• Αρµοδιότητες Μελών ∆.Σ. 
• Οργάνωση της Εταιρίας. 
•  Προσλήψεις και Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών. 
• Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 
• Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
• Πεδίο εφαρµογής – έγκριση –τροποποίηση κανονισµού. 

 
6.7. ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 
Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας απεικονίζεται στο οργανόγραµµα που ακολουθεί : 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

∆.Σ
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6.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆Σ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2003. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συµµετοχές των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των κυρίων µετόχων της Εταιρίας (µε ποσοστό 10% και άνω) στη ∆ιοίκηση 
ή/και στο Κεφάλαιο (µε ποσοστό 10% και άνω) άλλων εταιριών κατά την 31/12/2003: 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
Μέλος ∆Σ ή 

κύριος µέτοχος Εταιρία που συµµετέχει Θέση στο ∆Σ Ποσοστό 
συµµετοχής % 

Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Μεταλλουργική 
ΑΕΒΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Κατασκευαστική 
ΑΒΕΤΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Τύσσεν Ειδικοί 
Χάλυβες ΑΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Demil ΑΕ Πρόεδρος ∆Σ   
∆.Γ. Βακόντιος ΑΒΕΕ Πρόεδρος ∆Σ   
Νικ. Κιολεϊδης ΑΕΒΕ Πρόεδρος ∆Σ   
Μπήτρος Μεταλλουργική 
Θεσσαλίας ΑΕΒΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Ακίνητα ΑΕΕ ∆/νων Σύµβουλος   
Θώραξ Αντισεισµική ΑΕΤΒΕ Μέλος ∆Σ   
Μπήτρος Μηχ/κες Κατασκευές 
ΑΕΤΒΕ Μέλος ∆Σ   

Κυκλαδική Ξενοδοχειακή ΑΕ Μέλος ∆Σ   

Παναγιώτης Ι. 
Μπήτρος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Μεταλλουργική 
ΑΕΒΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Ακίνητα ΑΕΕ Πρόεδρος ∆Σ   
Θώραξ Αντισεισµική ΑΕΤΒΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   
Μπήτρος Μεταλλουργική 
Θεσσαλίας ΑΕΒΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   

Κυκλαδική Ξενοδοχειακή ΑΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   
Μπήτρος Κατασκευαστική 
ΑΒΕΤΕ ∆/νων Σύµβουλος   

Πελαγία συζ. Π.
Μπήτρου 

 
 
 
 
 

      

Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ ∆/νων Σύµβουλος 13,27% 

Μπήτρος Μεταλλουργική 
ΑΕΒΕ ∆/νων Σύµβουλος   

Μπήτρος Ακίνητα ΑΕΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   
Μπήτρος Κατασκευαστική 
ΑΒΕΤΕ Αντιπρόεδρος ∆Σ   

Θώραξ Αντισεισµική ΑΕΤΒΕ Πρόεδρος ∆Σ   

 
 
 
 

Ιωάννης Π. 
Μπήτρος 

 
 
 
 Μπήτρος Οπλισµός 

Σκυροδέµατος ΑΒΕΤΕ Πρόεδρος ∆Σ   
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Μπήτρος Μηχ/κες Κατασκευές 
ΑΕΤΒΕ 

Πρόεδρος & ∆/νων 
Σύµβουλος ∆Σ   

Μπήτρος Τύσσεν Ειδικοί 
Χάλυβες ΑΕ 

∆/νων Σύµβουλος 
∆Σ   

Μπήτρος Μεταλιµπέξ ΑΕΒΕ Πρόεδρος ∆Σ   
Μπήτρος Αντισεισµικός 
Οπλισµός Σκυροδέµατος 
ΑΒΕΤΕ 

Πρόεδρος ∆Σ   

Μπήτρος Μεταλλουργική 
Θεσσαλίας ΑΕΒΕ 

∆/νων Σύµβουλος 
∆Σ   

Κυκλαδική Ξενοδοχειακή ΑΕ Πρόεδρος & ∆/νων 
Σύµβουλος ∆Σ   

 
 
 
 
 
 
 

      
Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Μέλος ∆Σ   
      

Γεώργιος Κ. 
Μπήτρος 

       
Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Μέλος ∆Σ   
Μπήτρος Ακίνητα ΑΕΕ Μέλος ∆Σ   
Μπήτρος Κατασκευαστική 
ΑΒΕΤΕ Μέλος ∆Σ   

Θώραξ Αντισεισµική ΑΕΤΒΕ Μέλος ∆Σ   
Μπήτρος Μηχ/κες Κατασκευές 
ΑΕΤΒΕ Μέλος ∆Σ   

Κυριακή ∆. 
Παπαναστασίου 

 
 
 
 

      
Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Μέλος ∆Σ   
Giary Group ΑΕ Πρόεδρος ∆Σ   

Κων/νος Φ. 
Καλαβρός 

       
Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ Μέλος ∆Σ   
      

Τηλέµαχος Α. 
Παλαιολόγος 

       
Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ   28,41% European Steel

S.A.       
 
 
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας (µε ποσοστό 
τουλάχιστον 10%) δηλώνουν ότι δεν συµµετέχουν στη ∆ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων 
εταιριών µε ποσοστό τουλάχιστον 10% ούτε ασκούν διοικητική επιρροή ούτε έχουν 
οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες κατά την 31/12/2003 εκτός των παραπάνω.  
Επιπλέον ουδεµία επιχειρηµατική σχέση, σύµβαση ή συναλλαγή υφίσταται µεταξύ της 
Εταιρίας και των εταιριών, των οποίων τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχουν στη 
∆ιοίκηση ή/και στο κεφάλαιο (σε ποσοστό τουλάχιστον 10%) ή/και οι κύριοι µέτοχοι (µε 
ποσοστό τουλάχιστον 10%) της Εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 
«Συνδεδεµένες Εταιρίες». 
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7. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2001-2003 

7.1.1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001- 2003 (σε χιλ.€) 
  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%
 Κύκλος εργασιών         
     -Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 0 0% 0 0% 0 0% 
     -Εµπορική ∆ραστηριότητα 0 0% 0 0% 0 0% 
     -Παροχή Υπηρεσιών 842 100% 932 100% 1.073 100% 
 Σύνολο 842 100% 932 100% 1.073 100% 
 Μείον Κόστος πωληθέντων (1) 526 63% 510 55% 586 55% 
 Μικτό Κέρδος (1) 316 37% 423 45% 487 45% 
 Πλέον Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 306 36% 328 35% 345 32% 
 Σύνολο (1) 622 74% 751 81% 832 78% 
 Μείον : Έξοδα διοικήσεως (1) 625 74% 501 54% 625 58% 
             Έξοδα διαθέσεως (1) 66 8% 93 10% 85 8% 
 Σύνολο Εξόδων (1) 691 82% 594 64% 711 66% 
 Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) -69 -8% 156 17% 121 11% 
 Έσοδα συµµετοχών 53 6% 482 52% 1.196 111% 
 Έσοδα χρεογράφων 0 0% 0 0% 0 0% 

 Κέρδη από Πώληση συµµετοχών και χρεογράφων 0 0% 0 0% 0 0% 

 ∆ιαφορά Αποτιµήσεως Συµµετοχών και Χρεογράφων 0 0% 0 0% -29 -3% 

 Έξοδα χρεογράφων 0 0% 0 0% 5 0% 
 Πλέον: Έκτακτα & ανόργανα Έσοδα 59 7% 4 0% 589 55% 
 Μείον: Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 114 14% 28 3% 13 1% 

Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων -71 -8% 614 66% 1.860 173% 

 Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 4 0% 1 0% 1 0% 
 Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 746 89% 914 98% 717 67% 
 Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων -812 -97% -299 -32% 1.143 107% 
 Μείον: ∆ιαφορά Αποτίµησης Χρεογράφων 0 0% 0 0% 0 0% 
 Μείον: Αποσβέσεις 323 38% 358 38% 246 23% 
 Κέρδη προ Φόρων  -1.135 -135% -658 -71% 897 84% 
 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί Φόροι 23 3% 27 3% 27 3% 
 Μείον: Αµοιβές ∆.Σ.  0 0% 0 0% 0 0% 

 Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ.(2) -1.159 -138% -685 -73% 870 81% 

 Μείον: ∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου Προηγούµενων 
Χρήςεων 0 0% 0 0% 544 51% 

 Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους 
Φορολ. Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων -1.159 -138% -685 -73% 326 30% 

Συνολικό Μέρισµα 0 0% 0 0% 0 0% 
Σταθµισµένος Αριθµός Μετοχών (3) 17.716.608   17.716.608   17.716.608   
Αριθµός Μετοχών τέλους Χρήσης (4) 17.716.608   17.716.608   17.716.608   
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (5) (σε €)             
Κέρδη προ Αποσβέσεων και Φόρων -   -   0,06   
Κέρδη προ Φόρων -   -   0,05   
Κέρδη µετά από Φόρους και Αµοιβές ∆.Σ. (2) -   -   0,05   
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Κέρδη µετά από Φόρους, Αµοιβές ∆.Σ. και Φόρους Φορολ. 
Ελέγχου Προηγ. Χρήσεων -   -   0,02   

       
1) Προ Αποσβέσεων χρήσεων 2001-2003. 
2) Κατά την τριετία 2001-2003 δεν διανεµήθηκαν από τα κέρδη Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
3) Ο αριθµός των µετοχών είναι αναµορφωµένος αναδροµικά και σταθµισµένος λαµβάνοντας υπόψη τις 
αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 
4) Για τον υπολογισµό του αριθµού µετοχών τέλους χρήσης έχει ληφθεί υπόψη ο φυσικός αριθµός µετοχών 
στο τέλος κάθε χρήσης. 
5) Για τον υπολογισµό αυτών των µεγεθών -πλην µερίσµατος ανά µετοχή- έχει ληφθεί υπόψη ο 
σταθµισµένος αριθµός µετοχών. 

 
 
Ανάλυση µεγεθών οικονοµικής κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 2003 
Ο κύκλος εργασιών από την χρήση 2001 και µετά αντικατοπτρίζει την αµοιβή της εταιρίας για 
την διοικητική υποστήριξη που προσφέρει στις θυγατρικές της εταιρίες. Σε συνέχεια του 
προηγουµένου, το κόστος πωληθέντων αναφέρεται σε κόστος της εταιρίας που συνδέεται 
άµεσα µε την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρει. 
Ο κύκλος εργασιών στη χρήση του 2003 ανήρθε σε 1.073 χιλ. €  αυξηµένος κατά 141 χιλ. €  
σε σχέση µε αυτόν της χρήσης του 2002 (932 χιλ. €). Παράλληλα, το κόστος πωληθέντων 
προ αποσβέσεων αυξήθηκε κατά 76 χιλ. € σε σχέση µε τη χρήση του 2002 (510 χιλ. €) και 
διαµορφώθηκε σε 586 χιλ. €  στη χρήση του 2003. 
Έτσι, το µικτό κέρδος προ αποσβέσεων στη χρήση του 2003 προσδιορίσθηκε σε 487 χιλ. € 
από 423 χιλ. € στη χρήση του 2002. ∆ηλαδή, σηµειώθηκε αύξηση σε ποσοστό 15%. 
Τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης (κυρίως εισπραττόµενα ενοίκια του ακινήτου επί της Λεωφ. Π. 
Ράλλη) διαµορφώθηκαν στη χρήση του 2003 σε 345 χιλ. € από 328 χιλ. € στη χρήση του 
2002. 
Τα λειτουργικά σταθερά έξοδα (λειτουργίες διοίκησης & διάθεσης) µετά αποσβέσεων 
αυξήθηκαν µεταξύ των χρήσεων 2003 και 2002 και κατέληξαν σε 957 χιλ. € από 864 χιλ. € 
(αύξηση κατά 93 χιλ. € , ποσοστό αύξησης 11%). 
Τα λειτουργικά σταθερά έξοδα (λειτουργίες διοίκησης & διάθεσης) προ αποσβέσεων  
κατέληξαν σε 711 χιλ. € στη χρήση του 2003 από 594 χιλ. € στη χρήση του 2002 
σηµειώνοντας αύξηση 20%. 
Με βάση τα ανωτέρω προκύπτει ότι το λειτουργικό αποτέλεσµα διαµορφώνεται σε 121 χιλ. € 
στο 2003 από 156 χιλ. €  στο 2002. 
Ταυτόχρονα, τα έσοδα συµµετοχών της χρήσης του 2003 ύψους 1.196 χιλ. € αυξήθηκαν σε 
σχέση µε τα αντίστοιχα της χρήσης του 2002 (482 χιλ. €) κατά 714 χιλ. € . 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (σε χιλ. €) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 2003 
Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού 586,3 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 0,0 
Παροχές Τρίτων 0,0 
Φόροι – Τέλη 0,0 
∆ιάφορα Έξοδα 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 586,3 
Αποσβέσεις 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ 586,3 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (σε χιλ. €) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 2003 
Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού  120,6 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 158,7 
Παροχές Τρίτων 86,5 
Φόροι – Τέλη 19,6 
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∆ιάφορα Έξοδα 240,1 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 625,5 
Αποσβέσεις 245,7 
ΣΥΝΟΛΟ  871,1 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ (σε χιλ. €) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 2003 
Αµοιβές και Έξοδα Προσωπικού  69,7 
Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 0,0 
Παροχές Τρίτων 10,0 
Φόροι – Τέλη 1,4 
∆ιάφορα Έξοδα 4,5 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 85,5 
Αποσβέσεις 0,7 
ΣΥΝΟΛΟ  86,2 
 
Τα ανόργανα και έκτακτα αποτελέσµατα στη χρήση του 2003 διαµορφώθηκαν σε κέρδη 576 
χιλ. €  από ζηµία 24 χιλ. € στη χρήση του 2002. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. €) 

 2003 
Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές 0,0 
Κέρδη από εκποίηση παγίων στοιχείων  0,0 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,9 
Χρεωστικές Συν/κές διαφορές 0,0 
Ζηµιές από εκποίηση παγίων στοιχείων  0,0 
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,6 
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 2,1 
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 7,3 
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 10,5 
Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων 
χρήσεων 580,0 

ΣΥΝΟΛΟ 576,0 
 

Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα παρέµειναν περιπου στα ίδια επίπεδα (0,9 χιλ. € στο 
2003 από 1,3 χιλ. € στο 2002). Επιπλέον, οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα µειώθηκαν 
στη χρήση του 2003 (717 χιλ. €) κατά 197 χιλ . € σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη του 2002 
(914 χιλ. €). 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (σε χιλ. €) 
  2001 2002 2003 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 0 357 534 
Τοκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 737 555 181 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 9 3 2 
Σύνολο 746 914 717 
% επί του κύκλου εργασιών 89% 98% 67% 
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Οι συνολικές αποσβέσεις στη χρήση του 2003 διαµορφώθηκαν σε 246 χιλ. €. 
ΑΝΑΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (σε χιλ. €) 

  2001 2002 2003
Αποσβέσεις παραγωγής στο κόστος πωληθέντων 0 0 0 
Αποσβέσεις λειτουργίας ∆ιοίκησης 234 270 246 
Αποσβέσεις λειτουργίας ∆ιάθεσης 0 0 0,7 
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 89 89 0 
Σύνολο 323 358 246 

 
Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω καταλήγουµε στα αποτελέσµατα προ φόρων, τα οποία στη 
χρήση του 2003 διαµορφώθηκαν σε κέρδη 897 χιλ. € από ζηµίες 658 χιλ. € στη χρήση του 
2002. 
  
 
7.1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-2003 (σε χιλ. €) 
 2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 419 1% 356 1% 228 0% 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 4.034 7% 4.269 8% 4.324 8% 
Μείον : Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 805 1% 907 2% 998 2% 
Αναπόσβεστες Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 3.229 6% 3.363 6% 3.325 6% 
Συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 42.389 76% 38.677 69% 38.589 69% 
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 0 0% 5.875 10% 5.875 11% 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 45.617 82% 47.914 85% 47.790 85% 
Αποθέµατα 0 0% 0 0% 0 0% 
Πελάτες -Γραµµάτια & Επιταγές Εισπρακτέες 328 1% 414 1% 0 0% 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 1.449 3% 1.355 2% 1.265 2% 
Λοιπές Απαιτήσεις 11 0% 3 0% 182 0% 
Χρεόγραφα 7.426 13% 5.865 10% 6.321 11% 
∆ιαθέσιµα 118 0% 143 0% 44 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ/ΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9.331 17% 7.779 14% 7.811 14% 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 77 0% 82 0% 73 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 55.444 100% 56.132 100% 55.902 100% 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 137.819  146.885  165.560  
ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 48% 26.752 48% 26.752 48% 
∆ιαφορά από Έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 12.711 23% 12.711 23% 12.711 23% 
∆ιαφορές αναπ/γής – επιχορηγήσεις επενδύσεων 262 0% 1.582 3% 1.582 3% 
Αποθεµατικά Κεφάλαια 1.140 2% -1.681 -3% -1.428 -3% 
Αποτελέσµατα εις Νέον -1.148 -2% -1.833 -3% -2.059 -4% 
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 39.539 71% 37.531 67% 37.558 67% 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0% 0 0% 0 0% 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 0 0% 12.250 22% 12.250 22% 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 35 0% 35 0% 35 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΚΡ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 35 0% 12.285 22% 12.285 22% 
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Προµηθευτές 325 1% 80 0% 156 0% 
Επιταγές-Γραµµάτια Πληρωτέα 0 0% 0 0% 0 0% 
Τράπεζες Λογ/σµοι Βραχ/µων Υποχρεώσεων 15.208 27% 5.307 9% 3.639 7% 
Φόροι-Τέλη-Ασφαλιστικά Ταµεία 89 0% 73 0% 76 0% 
Μερίσµατα Πληρωτέα 187 0% 122 0% 121 0% 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 16 0% 2 0% 16 0% 
Λοιπές Βραχ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 714 1% 2.030 4% 
ΣΥΝΟΛΟ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.825 29% 6.298 11% 6.037 11% 
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15.861 29% 18.583 33% 18.323 33% 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 45 0% 17 0% 22 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 55.444 100% 56.132 100% 55.902 100% 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 137.819  146.885  165.560  
 
 
 
Ανάλυση µεγεθών Οικονοµικής κατάστασης - Ισολογισµού χρήσης 2003 
 
Τα αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης διαµορφώθηκαν στο κλείσιµο της χρήσης του 2003 σε  
228 χιλ.€.  
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΑ ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (σε χιλ. €) 

  2003 
 Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκατάστασης 0,0 
 Έξοδα Αύξησης Κεφαλαίου 118,0 
 Έξοδα αναδιοργάνωσης  107,5 
Λοιπά έξοδα πολυετούς απόσβεσης 2,7 
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,0 
 ΣΥΝΟΛΟ 228,1 

 
Ασώµατες ακινητοποιήσεις δεν περιλαµβάνονται στην περιουσιακή διάρθρωση – ενεργητικό 
της εταιρίας. 
Οι αναπόσβεστες ενσώµατες ακινητοποιήσεις διαµορφώθηκαν στο κλείσιµο της χρήσης του 
2003 σε 3.325 χιλ. €. 
 

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  (σε χιλ. €) 
  2001 2002 2003 
 Γήπεδα-Οικόπεδα 2.411,6 2.411,6 2.411,6 
 Κτίρια & Τεχνικά Έργα 381,8 806,1 760,1 
 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 0,0 0,0 0,0 
 Μεταφορικά Μέσα 160,7 100,7 84,0 
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 55,1 44,2 69,6 
 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 0,0 0,0 0,0 
 ΣΥΝΟΛΟ 3.009,3 3.362,5 3.325,3 
 
Οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις προσδιορίσθηκαν στο τέλος του 2003 σε 38.589 
χιλ. € και αντίστοιχα οι συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις σε 5.875 χιλ. €. 
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ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ σε 
(χιλ.  €) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ ΤΗΝ 
31/12/2003 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕ∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 20.563 98,33% 20.220 18.393 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 4.744 74,57% 3.537 5.505 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 1.861 99,78% 1.856 2.928 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ 431 99,00% 427 2.632 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕ 1.860 99,00% 1.841 3.850 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆. ΑΒΕΕ 3.255 50,00% 1.627 2.540 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ -63 75,00% -47 2.054 

ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN ΑΕ 1.037 60,00% 622 600 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕ 382 22,85% 87 87 

ΣΥΝΟΛΟ 34.069   30.172 38.589 

     
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Ν. ΑΕΒΕ 28.717 22,52% 6.468 5.211 

DEMIL ΑΕ 1.738 37,50% 652 664 

ΣΥΝΟΛΟ 30.455   7.120 5.875 

     
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.524   37.292 44.464 

 
Ως εταιρία συµµετοχών η εταιρία δεν διατηρεί αποθέµατα. 
Επίσης, δεν υπάρχουν υπόλοιπα πελατών την 31/12/2003. 
Την 31/12/2003 το κονδύλι Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες ήταν µηδενικό και το κονδύλι 
Χρεώστες διάφοροι διαµορφώθηκε σε 1.265 χιλ. €. 
Επιπλέον, στο κλείσιµο της χρήσης του 2003 το υπόλοιπο των λογαριασµών Προκαταβολών 
και Πιστώσεων ανήρθε σε 0,3 χιλ. €. 
Σχετικά µε τα χρηµατικά διαθέσιµα, κατέληξαν στο τέλος της χρήσης του 2003 σε 43,7 χιλ. €. 
Επίσης, οι Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού, την 31/12/2003, ανήρθαν σε 73 χιλ. €. 

ΠΕΛΑΤΕΣ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Χρεωστικά υπόλοιπα 0,0 
Μείον :Πιστωτικά υπόλοιπα 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ  0,0 
  
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (σε χιλ. €)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Γραµµάτια  0,0 
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Γραµµάτια σε καθυστέρηση 0,0 
Επιταγές 0,0 
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ  0,0 
  

ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Προκαταβολές προσωπικού 15,6 
Απαιτήσεις κατα συνδεδεµένων εταιριών  181,5 
Ελληνικό δηµόσιο - προκ/νοι,παρ/νοι φόροι 460,2 
Οργανισµός εργατικής κατοικίας 102,9 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι-προκαταβολές 678,6 
Λοιποί χρεώστες διάφοροι 8,0 
ΣΥΝΟΛΟ  1.446,9 
  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & 

ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Λογ/µοι προς απόδοση προσωπικού 0,3 
ΣΥΝΟΛΟ  0,3 
  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Ταµείο 13,2 
Καταθέσεις όψεως 30,5 
ΣΥΝΟΛΟ  43,7 
  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε χιλ. €) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003 
Έξοδα εποµένων χρήσεων   
_Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 3,3 
_Παροχές τρίτων 24,5 
_Φόροι - τέλη 0,9 
_∆ιάφορα έξοδα  44,4 
ΣΥΝΟΛΟ  73,1 

 
Την 31/12/2003 τα χρεόγραφα της εταιρίας αποτιµήθηκαν σε αξία 6.321 χιλ. €. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ - 31/12/2003 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ 

ΚΤΗΣΗΣ 
(σε €) 

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ 

(σε χιλ. €)

 

 

ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΤ/ΣΗΣ
31/12/2003

(σε €) 

 
 

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤ/ΣΗΣ 
31/12/2003 
(σε χιλ. €)

ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - EUROSTAR ΜΙΚ.ΕΣ. 43.464 16,88 734 7,83 340 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 7.063 103,87 734 26,29 186 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕΤ.ΕΣ. 47.712 15,38 734 5,29 252 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 23.606 31,08 734 10,52 248 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ΠΑΪΡΗΣ Ε.ΑΕΒΕ 3.100 22,78 71 2,00 6 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ARROW ΑΕΕΧ 900.000 2,93 2.641 2,11 1.899 
ΠΡΟΚΑΤ.ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ CLUB ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 280.630 8,56 2.403 8,56 2.403 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ MARFIN CLASSIC AEEX 239.691 3,67 880 1,39 333 

ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. OMEGABANK AE 48.050 12,22 587 12,22 587 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ Π & Κ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 65.000 0,69 45 1,01 66 

ΣΥΝΟΛΑ   9.562  6.321 

 73 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

 



Συνοψίζοντας από το σύνολο των ανωτέρω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το σύνολο της 
περιουσίας – Ενεργητικού  της εταιρίας την 31/12/2003 ανήρθε σε 55.902 χιλ.€ µε κυρίαρχο 
συστατικό το µέγεθος των συµµετοχών (80% επί του συνόλου του Ενεργητικού) . 
 
Οι Χρεωστικοί λογαριασµοί Τάξεως κατέληξαν την 31/12/2003 σε 165.559 χιλ. €.  
 
Σχετικά µε τα κονδύλια των Ιδίων Κεφαλαίων, την 31/12/2003, το µετοχικό κεφάλαιο ανήρχετο 
σε 26.752 χιλ.€, η ∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ανήρχετο σε 12.711 χιλ.€, οι 
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής και Επιχορηγήσεις Επενδύσεων ανέρχονταν σε 1.582 χιλ.€, τα 
Αποθεµατικά Κεφάλαια ανέρχονταν σε –1.428 χιλ.€ (διάφορα αποθεµατικά +2.589 χιλ. €, ίδιες 
µετοχές –4.018 χιλ. €), τα Αποτελέσµατα εις νέον ανέρχονταν σε –2.059 χιλ.€.. Έτσι, το 
σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας διαµορφώθηκε σε 37.558 χιλ. €. 
 
Την 31/12/2003 δεν υπήρχε υπόλοιπο στο µέγεθος του παθητικού Προβλέψεις. 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις διαµορφώθηκαν στο κλείσιµο της χρήσης του 2003 σε 
12.285 χιλ.€, από τις οποίες ποσό ύψους 12.250 χιλ. € αφορά υποχρεώσεις σε τράπεζες 
βάσει του κοινοπρακτικού δανείου πενταετής διάρκειας που συνάφθηκε την 23/05/2002. 
Επίσης, σχετικά µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις την 31/12/2003, το υπόλοιπο των 
προµηθευτών ήταν 156 χιλ. €, των υποχρεώσεων σε τράπεζες ήταν 3.639 χιλ. €, των 
υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταµεία ήταν 27 χιλ. €, των υποχρεώσεων από φόρους-τέλη 
ήταν 49 χιλ. €, των µερισµάτων πληρωτέων ήταν 121 χιλ. €, των διαφόρων πιστωτών ήταν 16 
χιλ. €  και των υποχρεώσεων προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις ήταν 2.030 χιλ. €. 
Όσον αφορά τους Μεταβατικούς λογαριασµούς Παθητικού, το υπόλοιπό τους την 31/12/2003 
ανήρχετο σε 22 χιλ. €. 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε 
χιλ. €) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Ληφθείσες εγγυήσεις 35,2 
ΣΥΝΟΛΟ  35,2 
  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλ. €) 

Τράπεζα 31/12/2003
Εθνική τράπεζα  4.025,0 
EFG Eurobank ergasias 3.675,0 
Εµπορική τράπεζα 2.500,0 
Alpha bank 750,0 
Τράπεζα Πειραιώς 500,0 
Γενική τράπεζα 500,0 
Hypovereisnabank 300,0 
ΣΥΝΟΛΟ  12.250,0 
  

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Πιστωτικά υπόλοιπα προµηθευτών  155,8 
  
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Γραµµάτια  0,0 
Επιταγές 0,0 
ΣΥΝΟΛΟ  0,0 
  
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΡΑΧ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (σε χιλ. €) 

Τράπεζα 31/12/2003
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Alpha Bank 29,9 
Εµπορική τράπεζα 2.500,0 
Τράπεζα Πειραιώς 1.108,7 
ΣΥΝΟΛΟ  3.638,6 
  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ (σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Φ.Π.Α. 3,1 
Φόροι αµοιβών προσωπικού 28,5 
Φόροι αµοιβών τρίτων 5,7 
Λοιποί φόροι-τέλη 11,3 
ΣΥΝΟΛΟ  48,6 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

(σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Ι.Κ.Α. 26,9 
ΣΥΝΟΛΟ  26,9 
  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΡΙΕΣ / 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ / ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

(σε χιλ. €) 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Μερίσµατα πληρωτέα χρήσεων 1999-2000 121,4 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρίες 2.029,7 
Λοιποί πιστωτές – διάφοροι 16,2 
ΣΥΝΟΛΟ  2.167,3 
  
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (σε χιλ. €) 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 31/12/2003
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα   
_Τόκοι & συναφή έξοδα  22,0 
ΣΥΝΟΛΟ  22,0 

 
Συνοψίζοντας, διαπιστώνουµε ότι το σύνολο του Παθητικού της εταιρίας την 31/12/2003 
διαµορφώθηκε σε 55.902 χιλ. €, αποτελούµενο κυρίως από Ίδια Κεφάλαια ύψους 37.558 χιλ. 
€ (67% επί του συνόλου του Παθητικού) και Υποχρεώσεις σε τρίτους ύψους 18.323 χιλ. € 
(33% επί του συνόλου του Παθητικού). 
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7.1.3. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

7.1.3.1 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ (σε χιλ.€) 

  2001 2002 2003 2001-
2003 % 

Κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων -812 -299 1.143 32 -1% 
Υπόλοιπα κερδών προηγ. χρήσεων  10 -1.148 -1.833 -2.971 101% 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 
φορολογίας έσοδα για φορολόγηση 

0 0 0 0 0% 

Αποθεµατικά προς διάθεση 0 0 0 0 0% 
Έκτακτο Αποθεµατικό φορολογηθέν στις 
προηγούµενες χρήσεις 

0 0 0 0 0% 

Σύνολο κερδών προς διάθεση -802 -1.448 -690 -2.940 100% 
       
Αποσβέσεις  323 358 246 928 -32% 
Φόροι  23 27 27 77 -3% 
Τακτικό αποθεµατικό 0 0 0 0 0% 
Ειδικά & Έκτακτα Αποθεµατικά 0 0 0 0 0% 
Ειδικό αφορολόγητο αποθεµατικό από κέρδη 
πώλησης χρεογράφων  

0 0 0 0 0% 

Φορολογηµένα Αποθεµατικά 0 0 0 0 0% 
Μερίσµατα Πληρωτέα 0 0 0 0 0% 
∆ιανοµή έκτακτου αποθεµατικού 0 0 0 0 0% 
Αφορολόγητα αποθεµατικά  0 0 0 0 0% 
Αποθεµατικά από έσοδα φορολ. µε ειδικό τρόπο 0 0 0 0 0% 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της 
φορολογίας έσοδα 

0 0 0 0 0% 

∆ιαφορές φόρων φορολογικού ελέγχου προηγ. 
Χρήσεων 

0 0 544 544 -18% 

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 0 0 0 0 0% 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο -1.148 -1.833 -2.059 -5.040 171% 
Κέρδος από αποτίµηση χρεογράφων για 
συµψηφισµό µε ζηµιές υποτίµησης προηγούµενων 
χρήσεων 

0 0 551 551 -19% 

ΣΥΝΟΛΟ -802 -1.448 -690 -2.940 100% 
 

7.1.3.2 ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (σε χιλ. €) 

  
2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ 
Κέρδη µετά από φόρους χρήσης 
και αµοιβές ∆.Σ. -1.159 -685 326 -1.518 

Συνολικό Μέρισµα 0 0 0 0 
% επί των κερδών 0% 0% 0% 0% 

 
Κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, το ελάχιστο µέρισµα που διατίθεται ετησίως στους µετόχους 
της Εταιρίας δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 35% των προ φόρων κερδών της, 
αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος 
φόρου, ούτε του 6% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, καταβάλλεται δε, µε βάση τα 
παραπάνω κριτήρια, όποιο ποσό είναι µεγαλύτερο. 
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7.1.3.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία (Ν.2238/1994, άρθρο 109) οι ηµεδαπές ανώνυµες 
εταιρίες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (πλην 
Τραπεζών) 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. 
 
Ως προς τις θυγατρικές εταιρίες (συνδεδεµένες επιχειρήσεις) σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη που πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές 
εταιρίες και διανέµονται ως µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική 
εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση). 
Συνεπώς το κέρδος αυτό 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, εφ’ όσον διανεµηθούν, 
καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση. Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι για το 
µέρος των κερδών της µητρικής εταιρίας που προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται 
φορολογητέο ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 5%, το οποίο στη συνέχεια φορολογείται µε 
συντελεστή φόρου 35%, καθ’ όσον τα κέρδη αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην  πηγή τους. 
 
 
 
 
 
 
7.1.4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
  2001 2002 2003 
∆είκτες Εξέλιξης        
Κύκλου εργασιών (παροχή υπηρεσιών & έσοδα 
συµµετοχών) (*) - 58% 61% 

Αποτελεσµάτων προ φόρων  - -42%
από ζηµιά σε 

κέρδος 

Αποτελεσµάτων µετά φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.  - -41%
από ζηµιά σε 

κέρδος 
Ενσώµατων παγίων (αξίες κτήσης) 6% 6% 1% 
Συµµετοχών 6% 5% 0% 
Συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων  3% 1% 0% 
        
∆είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων)       
Αποδοτικότητα µέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -3% -2% 2% 
Αποδοτικότητα µέσου όρου Συνολικών 
Απασχολούµενων Κεφαλαίων -2% -1% 2% 
        
∆είκτες Κυκλοφοριακής ταχύτητας (ηµέρες)(**)       
Απαιτήσεων - - - 
Υποχρεώσεων προς Προµηθευτές - - - 
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Αποθεµάτων - - - 
        
∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης       
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 40% 50% 49% 
Τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια 38% 47% 42% 
        
∆είκτες Ρευστότητας       
Γενική ρευστότητα 59% 124% 130% 
Ειδική ρευστότητα 59% 124% 130% 
        
∆είκτες Χρηµατ/κής Επιβάρυνσης        
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ 
φόρων και τόκων -191% 356% 44% 
    
(*) Λόγω της απόσχισης του µεταλλουργικού κλάδου την 31/03/2000 και την 
εισφορά του στην Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ κρίνεται ως µη συγκρίσιµος ο 
δείκτης για τη χρήση 2001. 

(**) Λόγω του αντικειµένου δραστηριότητας της εταιρίας κρίνονται ως µη 
λειτουργικοί οι δείκτες. 

 
7.1.4.1. ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ 
 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ  
  2001 2002 2003 
∆είκτες Εξέλιξης        

Αποτελεσµάτων προ φόρων  
- 10%

από ζηµιές σε 
κέρδη 

Αποτελεσµάτων µετά φόρων και Αµοιβών ∆.Σ.  
- 10%

από ζηµιές σε 
κέρδη 

        
∆είκτες Αποδοτικότητας (προ φόρων)       
Αποδοτικότητα µέσου όρου ιδίων κεφαλαίων -5% -6% 2% 
Αποδοτικότητα µέσου όρου Συνολικών 
Απασχολούµενων Κεφαλαίων -4% -4% 2% 
        
∆είκτες ∆ανειακής επιβάρυνσης       
Ξένα / Ίδια κεφάλαια 40% 50% 49% 
Τραπεζικές υποχρεώσεις / ίδια κεφάλαια 39% 47% 42% 
        
∆είκτες Χρηµατ/κής Επιβάρυνσης        
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα / Αποτελέσµατα προ φόρων 
και τόκων -64% -76% 45% 
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7.1.5. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ.  €) 

  
2001 2002 2003 ΣΥΝΟΛΟ  

3ετίας % 

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      
Κέρδη προ φόρων  -1.135 -657 897 -896 -6,7% 
Αποσβέσεις (συνολικές) 323 358 246 928 7,0% 
Προβλέψεις 0 0 0 0 0,0% 
Αύξηση Κεφαλαίου µε Καταβολή Μετρητών ή/και µε 
Κεφαλαιοποίηση Μερισµάτων και Κερδών Χρήσης ή/και 
κεφαλαιοποίηση ∆ιαφορών Αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων 

0 177 0 177 1,3% 

∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 0 0 0 0 0,0% 
Μεταβολή στο Οφειλόµενο κεφάλαιο 0 0 0 0 0,0% 
Μεταβολή στην οφειλόµενη διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ 
το άρτιο 0 0 0 0 0,0% 

Καθαρή Μεταβολή Επιχορηγήσεων - Επενδύσεων-
Αναπροσαρµογή Συµµετοχών 0 1.319 0 1.319 9,9% 

Κέρδος/Ζηµία από υποτίµηση χρεογράφων -870 -1.540 0 -2.410 -18,1%
Αποθεµατικά χρεογράφων 0 0 0 0 0,0% 
Αποθεµατικά Ιδίων Μετοχών -2.437 -1.283 -299 -4.019 -30,2%
Αύξηση µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 0 12.250 0 12.250 92,2% 
Αύξηση βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού 5.940 0 0 5.940 44,7% 
Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0 0 0 0 0,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 1.821 10.624 844 13.290 100,0%
ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ      
Καθαρή αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως και ασώµατων 
ακινητοποιήσεων 114 184 26 324 2,4% 

Μεταβολή διαθεσίµων -1.062 25 -99 -1.136 -8,5% 
Αύξηση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 244 236 54 534 4,0% 
Μεταβολή στο κεφάλαιο εισπρακτέο την επόµενη χρήση 0 0 0 0 0,0% 
Αποθεµατικά προς ∆ιάθεση 0 0 0 0 0,0% 
Αύξηση (Μείωση) Συµµετοχών και Λοιπών Μακροπρόθεσµων 
Απαιτήσεων 2.360 2.164 -87 33,4% 4.437 

Μείωση Μακροπρόθεσµων Τραπεζικών Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0,0% 
Μείωση Βραχυπρόθεσµου Τραπεζικού ∆ανεισµού 0 1.668 87,1% 9.902 11.570 
Μείωση Λοιπών Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 0 0 0 0 0,0% 
Αµοιβές ∆Σ και ∆ιανεµόµενα Κέρδη στο Προσωπικό 0 0 0,0% 0 0 
∆ιανεµόµενα Μερίσµατα 0 0 0 0 0,0% 
Φόροι Εισοδήµατος, Φόροι Αποθεµατικών, Λοποί Φόροι 
Χρήσης 23 27 27 77 0,6% 

Φόροι φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων 0 0 544 544 4,1% 
Μεταβολή Χρεογράφων -392 -1.560 456 -1.497 -11,3%
Μεταβολή κεφαλαίου κίνησης  535 -354 -1.745 -1.564 -11,8%
ΣΥΝΟΛΟ 1.821 10.624 844 13.290 100,0%
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8. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

8.1. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση των 
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου κατά την χρήση 2001: 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ»  31/12/2001 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Κ.Ν. 2190/1920 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε 
98,33% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε 
99,78% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε 74,57% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε 50,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε 99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α.Ε. 99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε 75,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΝΙΚ.ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε 30,00% - ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση των 
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου κατά την χρήση 2002: 
  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»  31/12/2002 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Κ.Ν. 2190/1920 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε 
98,33% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε 
99,78% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 

Α.Β.Ε.Ε 
74,57% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε 50,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε.Ε 99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε 22,52% - ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε 75,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ 

Α.Ε.Ε 60,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση των 
οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου κατά την χρήση 2003: 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε»  31/12/2003 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΕΜΜΕΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΛΟΓΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Κ.Ν. 2190/1920 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε 
98,33% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Τ.Ε 
99,78% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 

Α.Β.Ε.Ε 
74,57% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ 
Α.Β.Ε.Ε 50,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. 
ΤΟΥΡ. & ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε 

99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 
Α.Ε.Ε 99,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ 

Α.Ε.Β.Ε 22,52% - ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

ΘΩΡΑΞ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε 75,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ 

Α.Ε.Ε 60,00% - ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
ΑΒΕΤΕ 

- 59,49% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΑΒΕΤΕ 

22,85% 75,64% ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

 
8.1.1. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001-
2003 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2001- 2003 (σε ‘000 €) 
  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%
 Κύκλος εργασιών       
     -Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 76.099 65,1% 70.309 51,1% 50.399 41,6% 
     -Εµπορική ∆ραστηριότητα 34,9% 40.743 67.341 48,9% 70.821 58,4% 
Σύνολο Μικτού Κύκλου Εργασιών 116.843 100,0% 137.650 100,0% 121.219 100,0% 
Μείον: Ενδοεταιρικές Πωλήσεις  7.964 6,8% 10.263 7,5% 7.539 6,2% 
Σύνολο Καθαρού Κύκλου Εργασιών 108.878 100,0% 127.387 100,0% 113.681 100,0%
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (1) 93.881 86,2% 106.657 83,7% 98.294 86,5% 
Μικτό Κέρδος από Κύκλο Εργασιών(1) 14.997 13,8% 20.730 16,3% 15.386 13,5% 
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 2.455 2,3% 2.558 2,0% 1.669 1,5% 
Σύνολο  17.452 16,0% 23.289 18,3% 17.055 15,0% 
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Μείον: Έξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας (1) 4.726 4,3% 5.064 4,0% 4.373 3,8% 

Μείον: Έξοδα ∆ιαθέσεως (1) 5.196 4,8% 6.619 5,2% 6.238 5,5% 
Σύνολο Εξόδων 9.922 9,1% 11.683 9,2% 10.611 9,3% 
Λειτουργικό Αποτέλεσµα (1) 7.529 6,9% 11.606 9,1% 6.445 5,7% 
Πλέον: Έσοδα Συµµετοχών 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Πλέον: Κέρδη Συµµετοχών Συγγενών 
Επιχειρήσεων 0 0,0% 0 0,0% 384 0,3% 

Πλέον: Έσοδα Χρεογράφων 12 0,0% 10 0,0% 0 0,0% 
Πλέον: Κέρδη Πωλήσεως Συµµετοχών και 
Χρεογράφων 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Μείον: ∆ιαφορά Αποτιµήσεως Συµµετοχών και 
Χρεογράφων 0 0,0% 0 0,0% 29 0,0% 

Μείον: Έξοδα Χρεογράφων 0 0,0% 0 0,0% 5 0,0% 
Πλέον: Έκτακτα Έσοδα  1.643 1,5% 1.198 0,9% 968 0,9% 
Μείον: Έκτακτα Έξοδα 1.179 1,1% 644 0,5% 272 0,2% 
Κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων 8.005 7,4% 12.169 9,6% 7.490 6,6% 

Μείον : Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα 3.526 3,2% 5.018 3,9% 4.737 4,2% 

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα 176 0,2% 269 0,2% 226 0,2% 

Κέρδη προ Αποσβέσεων 4.655 4,3% 7.419 5,8% 2.979 2,6% 
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων 4.551 4,2% 5.096 4,0% 1.871 1,6% 
Κέρδη προ Φόρων 103 0,1% 2.323 1,8% 1.108 1,0% 

 Μείον: Φόροι χρήσης και λοιποί Φόροι 1.427 1,3% 2.144 1,7% 1.676 1,5% 

Κέρδη µετά Φόρων και προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας -1.323 -1,2% 179 0,1% -568 -0,5% 

Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 914 0,8% 1.515 1,2% -4 0,0% 
 Κέρδη µετά από Φόρους Χρήσης και δικαιώµατα 
µειοψηφίας -2.238 -2,1% -1.336 -1,0% -564 -0,5% 

       
(1) Προ Αποσβέσεων χρήσεων 2001-2003.      

 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι η εταιρία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» στη χρήση του 2003 ενοποιείται 
µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, ενώ στην προηγούµενη χρήση η εταιρία ενοποιήθηκε µε τη 
µέθοδο της ολικής ενοποίησης, έτσι τα αποτελέσµατα των δύο χρήσεων δεν είναι συγκρίσιµα. 
Ο καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς τις διεταιρικές πωλήσεις) στη χρήση του 2003 
διαµορφώθηκε σε 113.681 χιλ. €. Το κόστος πωληθέντων (προ αποσβέσεων) κατέληξε σε 
98.294 χιλ. € και το µικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) διαµορφώθηκε σε 15.386 χιλ. € και σε 
ποσοστό 13,5% επί των πωλήσεων.  
Επίσης, στη χρήση του 2003 τα άλλα έσοδα εκµετάλλευσης κατέληξαν σε 1.669 χιλ. €. και σε 
ποσοστό 1,5% επί των πωλήσεων. 
Σχετικά µε τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης του 2003, τα έξοδα διοίκησης (προ αποσβέσεων) 
διαµορφώθηκαν σε 4.373 χιλ. € (3,8% επί του κύκλου εργασιών) και τα έξοδα διάθεσης (προ 
αποσβέσεων) διαµορφώθηκαν σε 6.238 χιλ. € (5,5% επί του κύκλου εργασιών). 
Εποµένως, το σύνολο των λειτουργικών σταθερών εξόδων (προ αποσβέσεων), στη χρήση 
του 2003 ισούται µε 10.611 χιλ. € και αποτελεί ποσοστό 9,3% επί των πωλήσεων. 
Το λειτουργικό αποτέλεσµα στη χρήση του 2003 διαµορφώθηκε σε 6.445 χιλ. ευρώ (ποσοστό 
5,7% επί των πωλήσεων). 
Η συµµετοχή στην εταιρία «ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ» κατά ποσοστό 22,52%, για την χρήση 
του 2003, απέφερε κέρδη ύψους 384 χιλ. €. 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα στη χρήση του 2003 υπήρξε το κονδύλι και των πιστωτικών τόκων 
και συναφών εσόδων (226 χιλ. € και ποσοστό 0,2% επί του κύκλου εργασιών). 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα στη χρήση του 2003 υπήρξε το κονδύλι των χρεωστικών τόκων και 
συναφών εξόδων (4.737 χιλ. € και ποσοστό 4,2% επί του κύκλου εργασιών). 
Επίσης, στη χρήση του 2003 τα έκτακτα αποτελέσµατα έκλεισαν σε κέρδος 696 χιλ. € (έσοδα 
968 χιλ. € & έξοδα 272 χιλ. €). 
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Έτσι, τα αποτελέσµατα προ αποσβέσεων στη χρήση του 2003 διαµορφώθηκαν σε κέρδος 
2.979 χιλ. €. 
Οι αποσβέσεις, στη χρήση του 2003, διαµορφώθηκαν σε 1.871 χιλ. €. 
Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν το 2003 σε 1.108 χιλ. €. 
Τα αποτελέσµατα µετά φόρων και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν το 2003 σε 
ζηµιές 568 χιλ. €. 
Τα κέρδη µετά φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν το 2003 σε ζηµία 564 χιλ.  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (σε χιλ. €) 
  2001 2002 2003
Αποσβέσεις παραγωγής στο κόστος πωληθέντων 2.039 2.466 538 
Αποσβέσεις λειτουργίας ∆ιοίκησης 815 1.058 739 
Αποσβέσεις λειτουργίας ∆ιάθεσης 533 791 516 
Αποσβέσεις µη ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος 1.164 781 78 
Σύνολο 4.551 5.096 1.871

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ (σε χιλ. €) 

  2001 2002 2003 
Τόκοι µακροπρόθεσµων δανείων 104 1.436 2.126 
Τοκοι βραχυπρόθεσµων δανείων 3.048 2.891 2.195 
Λοιπά έξοδα τραπεζών 374 691 416 
Σύνολο 3.526 5.018 4.737 
% επί του κύκλου εργασιών 3,2% 3,9% 4,2% 

 
8.1.2. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2001-2003 

 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2001-2003  (ποσά σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003% 
 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
Αναπόσβεστα Έξοδα εγκατάστασης 2.544 2% 2.555 1% 1.458 1% 
Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 397 0% 1.706 1% 278 0% 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 147 0% 228 0% 0% 166 
Αναπόσβεστες Ασώµατες Ακινητοποιήσεις 250 0% 1.478 1% 112 0% 
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 53.049 34% 57.535 30% 41.995 27% 
Μείον: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις 14.285 9% 17.995 9% 15.096 10% 
Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 38.764 25% 39.540 21% 26.899 17% 
Συµµετοχές σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις 1.791 1% 3.135 2% 2.035 1% 
Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 456 0% 0 0% 7.308 5% 
Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις 15 0% 471 0% 0 0% 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 84 0% 136 0% 85 0% 
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 41.361 26% 44.758 23% 36.439 23% 
Αποθέµατα 41.684 27% 48.173 25% 38.483 25% 
Πελάτες  29.308 19% 32.098 17% 18.842 12% 
 Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες 16.228 10% 23.317 12% 26.352 17% 
Χρεώστες διάφοροι 6.009 4% 11.893 6% 9.897 6% 
Λοιπές απαιτήσεις 97 0% 1.760 1% 3.286 2% 
Χρεόγραφα 15.063 10% 11.564 6% 11.497 7% 
∆ιαθέσιµα 3.765 2% 15.872 8% 9.273 6% 
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 112.153 72% 144.676 75% 117.629 75% 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 186 0% 262 0% 292 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 156.244 100% 192.252 100% 155.818 100% 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 227.371  251.901  224.691  
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ       
Μετοχικό Κεφάλαιο 26.575 17% 26.752 14% 26.752 17% 
∆ιαφ. από έκδοση µετοχές. υπέρ το άρτιο 12.71112.711 8% 12.711 7% 8% 

∆ιαφορές αναπροσαρµογή-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 2.738 2% 2.267 1% 1.584 1% 

Αποθεµατικά Κεφάλαια  3.562 2% 1.640 1% 2.521 2% 
Κέρδη εις Νέον -737 0% -2.272 -1% -3.040 -2% 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 17.523 11% 25.858 13% 3.717 2% 
∆ιαφορές ενοποίησης -5.939 -4% -4.918 -3% -4.943 -3% 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 56.432 36% 62.038 32% 39.302 25% 
Προβλέψεις 424 0% 180 0% 0 0% 
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 361 0% 49.143 26% 49.000 31% 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 40 0% 40 0% 40 0% 
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 400 0% 49.184 26% 49.040 31% 
Προµηθευτές  5.562 4% 4.148 2% 343 0% 
Γραµµάτια & επιταγές πληρωτέες 28.334 18% 26.028 14% 18.399 12% 
Τράπεζες 50.394 32% 31.222 16% 39.961 26% 
Προκαταβολές Πελατών 9.505 6% 11.022 6% 1.519 1% 
Φόροι – Τέλη – Ασφαλιστικά ταµεία 2.908 2% 4.623 2% 2.130 1% 
Μακρ/σµες απαιτ. Πληρ/τεες στην επόµενη χρήση 206 0% 191 0% 0 0% 
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 15 0% 904 0% 3.442 2% 
Μερίσµατα Πληρωτέα 187 0% 122 0% 121 0% 
Πιστωτές ∆ιάφοροι 654 0% 2.016 1% 1.253 1% 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 97.765 63% 80.275 42% 67.168 43% 
Σύνολο Υποχρεώσεων 98.166 63% 129.459 67% 116.208 75% 
Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 1.222 1% 576 0% 308 0% 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 156.244 100% 192.252 100% 155.818 100% 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 227.371  251.901  224.691  

 
Την 31/12/2003, τα αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης διαµορφώθηκαν σε 1.458 χιλ. €, οι 
αναπόσβεστες ασώµατες ακινητοποιήσεις διαµορφώθηκαν σε 112 χιλ. € και οι αναπόσβεστες 
ενσώµατες ακινητοποιήσεις διαµορφώθηκαν σε 26.899 (17% επί του συνολικού Ενεργητικού). 
Παράλληλα, οι συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις ανήρθαν σε 2.035 χιλ. € και σε 
συγγενείς επιχειρήσεις σε 7.308 χιλ. €. 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΜ/ΧΗΣ 
ΤΗΝ 

31/12/2003 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ 

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΜΕΤΟΧΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ 485 99,90% 485 500 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 

Κ/Ξ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ (*) 1.329 70,00% 930 1.173 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ 299 33,00% 99 330 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΚΟΜΒΟΣ 60 55,00% 33 33 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 

ΣΥΝΟΛΑ 2.173   1.547 2.035 
     

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
DEMIL ΑΕ 1.738 37,50% 652 664 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Ν. ΑΕΒΕ 28.717 22,52% 6.644 6.644 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
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ΣΥΝΟΛΑ 30.455   7.296 7.308  
 
(*) Η Λογιστική Καθαρή Θέση και το ποσοστό συµµετοχής προσδιορίστηκαν βάσει των εως 
31/12/2003 εκκαθαρίσεων της Κοινοπραξίας. 
 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις έκλεισαν  στο ύψος των 85 χιλ. €. 
Το κυκλοφορούν Ενεργητικό αποτέλεσε το 75% της συνολικής περιουσίας – Ενεργητικού του 
Οµίλου της εταιρίας και συντίθεται από Αποθέµατα ύψους 38.483 χιλ. €, Απαιτήσεις από 
πελάτες ύψους 18.842 χιλ. €, Γραµµάτια & Επιταγές εισπρακτέες ύψους 26.352 χιλ. €, 
Χρεώστες διάφορους ύψους 9.897 χιλ. €, Λοιπές Απαιτήσεις ύψους 3.286 χιλ. €, Χρεόγραφα 
ύψους 11.497 χιλ. € και ∆ιαθέσιµα ύψους 9.273 χιλ. €. 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ - 31/12/2003 

ΕΙ∆ΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΤΙΜΗ 

ΚΤΗΣΗΣ 
(σε €) 

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΗΣ 

(σε χιλ. €)

 

 

ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΤ/ΣΗΣ 
31/12/2003 

(σε €) 

ΣΥΝ.ΑΞΙΑ 
ΑΠΟΤ/ΣΗΣ 
31/12/2003 
(σε χιλ. €)

ΕΤ.

ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - EUROSTAR ΜΙΚ.ΕΣ. 43.464 16,88 734 7,83 340 1 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤ.ΕΣ. 7.063 103,87 734 26,29 186 1 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΜΕΤ.ΕΣ. 47.712 15,38 734 5,29 252 1 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 23.606 31,08 734 10,52 248 1 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ΠΑΪΡΗΣ Ε.ΑΕΒΕ 3.100 22,78 71 2,00 6 1 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ARROW ΑΕΕΧ 900.000 2,93 2.641 2,11 1.899 1 
ΠΡΟΚΑΤ.ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ CLUB ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 280.630 8,56 2.402 8,56 2.402 1 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ MARFIN CLASSIC AEEX 239.691 3,67 880 1,39 333 1 

ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. OMEGABANK AE 48.050 12,22 587 12,22 587 1 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ Π & Κ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 65.000 0,69 45 1,01 66 1 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 1.533.750 2,62 4.018 2,62 4.018 1 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 44.309 33,12 2 1.467 10,52 466 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ΧΑΪ∆ΕΜΕΝΟΣ 33 11,21 0 1,73 0 2 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ UNISYSTEM 360 9,59 3 1,93 1 2 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ETBABANK) 33 21,34 1 8,87 0 2 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ 19,65 ΓΕΡΜΑΝΟΣ 230 27,88 6 5 2 
ΜΕΤ.ΕΙΣΗΓΜ.ΣΤΟ ΧΑΑ MARFIN CLASSIC AEEX 167 119.846 3,67 440 1,39 2 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. ALPHATRUST - ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤ.ΕΣ. 13.545 32,50 3 440 10,52 142 
ΜΕΡ.ΑΜΟΙΒ.ΚΕΦΑΛ. EUROBANK -VALUE INDEX MET.EΣ. 6.701 36,23 243 12,58 84 4 
ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝ. 50.000 2,93 147 2,93 147 4 
ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣΗΓΜ. EFG ΕΥΡΩΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝ. 50.000 2,93 147 2,93 147 5 

        
ΣΥΝΟΛΑ   16.474  11.497  

  
1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 
2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 
3 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 
4 ΜΠΗΤΡΟΣ AKINHTA ΑΕ 
5 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 

 
 
Οι Μεταβατικοί λογαριασµοί Ενεργητικού ανήρθαν σε 292 χιλ. €. 
Σχετικά µε την περιουσιακή διάρθρωση του οµίλου της εταιρίας διαπιστώνουµε ότι το Πάγιο 
Ενεργητικό αποτελούσε στο τέλος του 2003 όπως και στο τέλος του 2002 ποσοστό 23% επί 
του συνολικού Ενεργητικού.  
Το συνολικό Ενεργητικό διαµορφώθηκε, στο τέλος της χρήσης του 2003, σε 155.818 χιλ. €  
από 192.252 χιλ. € που είχε διαµορφωθεί στο τέλος της χρήσης του 2002. 
Οι χρεωστικού λογαριασµοί τάξεως διαµορφώθηκαν στο κλείσιµο του 2003 σε 224.691 χιλ. € 
αποτελούµενοι κυρίως από λογαριασµούς εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών. 
Στο τέλος του 2003, τα ίδια Κεφάλαια ύψους 39.302 χιλ. € συντιθέµενα από το Μετοχικό 
Κεφάλαιο (26.752 χιλ. €), τις ∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (12.711 χιλ. €), τις 
∆ιαφορές Αναπροσαρµογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων (1.584 χιλ. €), τα Αποθεµατικά 
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κεφάλαια (2.521 χιλ. €), τα Κέρδη εις νέο (-3.040 χιλ. €), τα ∆ικαιώµατα µειοψηφίας (3.717 χιλ. 
€) και τις ∆ιαφορές Ενοποίησης (-4.943 χιλ.€)  αποτέλεσαν το 25% του συνολικού Παθητικού. 
Στο τέλος του 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32%. 

 

Οι Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις προς τράπεζες ανέρχονταν την 31/12/2003 σε 49.000 χιλ. 
€  βασιζόµενες κυρίως στο κοινοπρακτικό δάνειο πενταετής διάρκειας που συνάφθηκε την 
23/05/2002 (Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ – 12.250.000 €, Μπήτρος ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΉ ΑΕ – 
24.500.000 €, Μπήτρος Μεταλιµπέξ ΑΕΒΕ – 12.250.000 €, γενικό σύνολο 49.000.000 €). 
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, την 31/12/2003, ανήρθαν σε 40 χιλ. €. 
Εποµένως, οι συνολικές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις αποτέλεσαν, στο κλείσιµο της 
χρήσης του 2003, το 31% του συνολικού Παθητικού ενώ στην προηγούµενη χρήση το 
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 26%.  
Στο τέλος του 2003, οι Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις ύψους 67.168 χιλ. € συντιθέµενες από 
τις υποχρεώσεις σε Προµηθευτές (343 χιλ. €), τα Γραµµάτια και τις Επιταγές πληρωτέες 
(18.399 χιλ. €), τις υποχρεώσεις σε τράπεζες (39.961 χιλ. €), τις προκαταβολές πελατών 
(1.519 χιλ. €), τις υποχρεώσεις για φόρους – τέλη – ασφαλιστικά ταµεία (2.130 χιλ. €), τις 
υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρίες (3.442 χιλ. €), τα µερίσµατα πληρωτέα (121 χιλ. €) 
και τις υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές (1.253 χιλ. €) αποτέλεσαν το 43% του 
συνολικού Παθητικού. Στο τέλος του 2002 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 42%. 
Οι Μεταβατικοί λογαριασµοί Παθητικού, την 31/12/2003,  ανήρθαν σε 308 χιλ. €. 
Εποµένως, το συνολικό Παθητικό ανήρχετο στο τέλος της χρήσης του 2003 σε 155.818 χιλ.€. 
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9. ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται συνοπτικά στοιχεία για την δραστηριότητα και τα 
οικονοµικά µεγέθη εταιριών συνδεδεµένων µε τη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε» 
Η Εταιρία δε συµµετέχει (κατά πλειοψηφία ή µειοψηφία) σε επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες ή 
συνεταιρισµούς οποιασδήποτε νοµικής µορφής και ούτε έχει ενιαία διεύθυνση ή κοινή 
διοίκηση ή κοινή µετοχική σχέση µε άλλη επιχείρηση και ούτε υπάρχει σύµβαση ελέγχου 
πλειοψηφίας ή διορισµού οργάνων άλλης εταιρίας εκτός αυτών που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο. 
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9.1. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ποσοστό άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής µητρικής 
µεγαλύτερο ή ίσο του 50%) 
 
9.1.1. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 98,33% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 18.393 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 20.220 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες: 
 

Έτος Ίδρυσης   : 1991 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής 
Αντικείµενο Εργασιών : Εµπορία και επεξεργασία όλου του φάσµατος 

επιµηκών και πλατεών προϊόντων σιδήρου και 
χάλυβα. 

Μετοχικό κεφάλαιο : € 18.705.456,00  
∆ιάρκεια    : 50 έτη (ήτοι έως το 2040) 

 
9.1.1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., η οποία προέκυψε από την απορρόφηση του 
µεταλλουργικού κλάδου της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., το 2000, αποτελεί σήµερα µια από τις 
µεγαλύτερες µονάδες εµπορίας, επεξεργασίας και µεταποίησης προϊόντων σιδήρου και 
χάλυβα όχι µόνο σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Είναι η βασική και µεγαλύτερη Εταιρεία του Οµίλου της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, 
συνεχιστής της µακράς παράδοσης του Οµίλου στην κατεργασία και τη διανοµή 
χαλυβουργικών, που ξεκίνησε στον Πειραιά το 1945, µε στόχο την κατάκτηση κορυφαίας 
θέσης µεταξύ των σιδηρεµπορικών επιχειρήσεων της χώρας. 
Η επίτευξη του στόχου αυτού εξυπηρετήθηκε µε επιµονή και συνέπεια µε την εφαρµογή ενός 
φιλόδοξου επιχειρηµατικού σχεδιασµού, στο πλαίσιο του οποίου εντάχθηκαν τολµηρές για την 
εποχή τους και για την αγορά, στην οποία αναφέρονταν, επενδυτικές πρωτοβουλίες, όπως η 
δηµιουργία, στις αρχές του 1975, των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων στην οδό Π. Ράλλη, και 
σηµαντικές επιχειρηµατικές αποφάσεις, όπως η εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο 
Χ.Α.Α. το Μάρτιο του 1990.  
Κοµβικό σηµείο στην πορεία αυτή αποτέλεσε, αναµφίβολα, η δηµιουργία του Steel Service 
Center του Ασπροπύργου, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το οποίο προσέδωσε στην 
Εταιρεία νέα δυναµική και προοπτικές ανάπτυξης. 
Το 2001 το σύστηµα διαχείρισης ποιότητας της Εταιρείας πιστοποήθηκε από τον Ελληνικό 
Οργανισµό Τυποποίησης ( ΕΛ.Ο.Τ.), κατά το πρότυπο ΕΝ ISO 9002:1994. Το 2003, προέβη 
σε αναβάθµιση του Συστήµατος ∆ιαχείρησης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2000. 
 
9.1.1.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση (stockholding), 
επεξεργασία και διανοµή (distribution) χαλυβουργικών προϊόντων.  
Επιπροσθέτως, η Εταιρεία δραστηριοποιείται και στην παραγωγή κοίλων δοκών και σωλήνων 
κατασκευών.  
Το κέντρο της δραστηριότητάς της είναι το Steel Service Center του Ασπροπύργου, ένα 
πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης εµπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων, 
που είναι εγκατεστηµένο σε έκταση  93 στρ. στη βιοµηχανική ζώνη του Ασπροπύργου. 
Περιλαµβάνει ένα κτήριο διοίκησης επιφάνειας 3.500 τ.µ., 45.000 τ.µ. αποθηκευτικών χώρων, 
και 20.000 τ.µ. βιοµηχανικών χώρων, στους οποίους βρίσκονται εγκατεστηµένες 12 γραµµές 
παραγωγής και επεξεργασίας. 
Οι δυνατότητες των γραµµών αυτών αφορούν: 
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• Στην εκτύλιξη πλατιών χαλυβδοταινιών σε µορφή ρολού (decoiling), την επιπέδωση 
και την κοπή τους σε διαστάσεις πλάτους και µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
πελάτη (cut to length). 

• Στην παραγωγή στενών χαλυβδοταινιών (strips) δια της εκτύλιξης και της διαµήκους 
κοπής πλατιών χαλυβδοταινιών σε ρολλούς (slitting).   

• Στην παραγωγή σωλήνων κατασκευών, κοίλων δοκών και στραντζαριστών µε 
διαµόρφωση των χαλυβδοταινιών, την εν συνεχεία συγκόλληση των άκρων τους και 
την τελική διαµόρφωση στο ζητούµενο  σχήµα.  

• Στην παροχή επιφανειακής αντιοξειδωτικής προστασίας σε χαλυβδόφυλλα, 
χαλύβδινα ελάσµατα και µορφοχάλυβες µε αµµοβολή και βαφή. 

• Στην επεξεργασία σε παντογράφο κοπής οξυγόνου 
• Στην κοπή επιµηκών χαλύβων σε διαστάσεις µήκους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

πελάτη. 
• Στην παραγωγή αυλακωτών λαµαρινών µε διαδοχικές διαµορφώσεις πλατιών 

χαλυβδοταινιών (coils). 

 

Οι κυριότεροι τελικοί αποδέκτες των προϊόντων της Εταιρείας είναι επιχειρήσεις µεταλλικών 
δοµικών κατασκευών, τεχνικές εταιρείες, έµποροι χαλυβουργικών, σωληνουργεία, 
βιοµηχανίες και βιοτεχνίες κατασκευής λευκών ειδών, µεταλλικών επίπλων, µηχανολογικού 
εξοπλισµού και πολλών άλλων µεταλλικών προϊόντων, καθώς και ναυπηγοεπισκευαστικές 
µονάδες. 

Από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Χάλυβα στην ΒΙ.ΠΕ. 
Ασπροπύργου καλύπτονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά καθώς και οι εξαγωγές σε 
γειτονικές Βαλκανικές χώρες και στη Κύπρο. 

Η Εταιρεία διαθέτει, επίσης, υποκατάστηµα – κέντρο διανοµής στη Λάρισα, µέσω του οποίου 
διακινεί τα εµπορεύµατα της στην περιοχή της Θεσσαλίας. 
 
9.1.1.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ασχολείται µε την επεξεργασία και την εµπορία  
όλου του φάσµατος των κοινών ανθρακούχων χαλυβουργικών προϊόντων, επιµηκών και 
πλατεών.   

Τα επιµήκη περιλαµβάνουν ελαφρείς και βαρείς µορφοχάλυβες (γωνίες, ταφ, τετράγωνα, 
στρογγυλά, λάµες, βολβολάµες, τροχιές, δοκούς κοινούς και πλατύπελµους), χάλυβες 
οπλισµού σκυροδέµατος, κοίλους δοκούς και σωλήνες κατασκευών. 
Τα πλατέα περιλαµβάνουν χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες θερµής έλασης, ψυχρής έλασης 
και επιψευδαργυρωµένα, καθώς και ελάσµατα. 
Τα ανωτέρω προϊόντα διατίθενται σε όλες τις συνήθεις ποιότητες των κοινών χαλύβων και σε 
όλες τις ζητούµενες διαστάσεις, ενώ συνοδεύονται πάντοτε από τα κατάλληλα πιστοποιητικά. 
Εισάγονται από όλες τις µεγάλες χαλυβοπαραγωγές χώρες του κόσµου και, κυρίως, από τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιταλία, Ισπανία, Γερµανία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, 
Μεγ. Βρετανία κ.ά.)   
Αξιόλογες εισαγωγές πραγµατοποιούνται, επίσης, από χώρες της Βαλκανικής (Βουλγαρία, 
Ρουµανία κ.ά.), της πρώην Σοβ. Ένωσης (Ρωσία, Ουκρανία) και την Τουρκία. 

 
 
9.1.1.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Η εταιρία για την κάλυψη των πωλήσεών της έχει οργανώσει εµπορικό δίκτυο, το οποίο είναι 
στελεχωµένο µε εξειδικευµένους πωλητές. 

Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει δίκτυο διανοµής βασιζόµενο σε στόλο ιδίων Φορτηγών 
αυτοκινήτων αλλά και σε συνεργαζόµενα πρακτορεία µεταφορών.  
 
  
9.1.1.5  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Η εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ διαθέτει τα ακόλουθα γήπεδα –οικόπεδα,   
κτιριακές εγκαταστάσεις και κύριο µηχανολογικό εξοπλισµό την 31/12/2003:  
Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α Αξία σε χιλ. € 
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1. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 76.832 τ.µ στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη 
Γιώρα» του ∆ήµου Ασπροπύργου επί της Λ. Νάτο (κτήση 4/11/1988) 1.550 

2. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 5.000 τ.µ στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη 
Γιώρα» του ∆ήµου Ασπροπύργου επί της οδού Λ. Νάτο (κτήση 
29/3/1989) 

101 

3. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 3.656 τ.µ. στη θέση ΓΚΡΕΒΕΖΑ «Μαύρη 
Γιώρα» του ∆ήµου Ασπροπύργου επί της οδού Λ. Νάτο (κτήση 
15/6/1989)  

87 

4. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 7.311 τ.µ. στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του 
∆ήµου Ασπροπύργου Αττικής (κτήση 1/8/1995) 116 

Συνολική Αξία Γηπέδων 31/12/2003 1.853 
  
Β. ΚΤΙΡΙΑ  
1. Βιοµηχανικά κτίρια στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου 
Ασπροπύργου 3.321 

2. Κτίριο γραφείων στη θέση «Μαύρη Γιώρα» του ∆ήµου Ασπροπύργου 2.307 
3. Υπόστεγα εµπορίας στη θέση «Μαύρη Γιώρα» στον Ασπρόπυργο 
Αττικής  1.651 

4. Λοιπά τεχνικά έργα, εγκαταστάσεις και υποκείµενες σε αποσβέσεις 
διαµορφώσεις γηπέδων.  758 

Συνολική αξία κτήσης κτιρίων 31/12/2003 8.037 
Μείον Αποσβέσεις έως 31/12/2003 3.771 

Συνολική αναπόσβεστη αξία κτιρίων 31/12/2003 4.266 
Επί των παραπάνω ακινήτων δεν υφίστανται εµπράγµατα ή άλλα βάρη. 
 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 

Κατασκευαστής Χώρα 
προέλευσης 

Έτος 
κτήσης 

Τύπος παραγωγής/ 
Επεξεργασίας Παρατηρήσεις 

SPOTTI ΙΤΑΛΙΑ 1992 Επιπέδωση και κοπή 
λαµαρινών 

Exει υποστεί 
ηλεκτρολογική 
αναβάθµιση.στο 
σύστηµα της 
επιπέδωσης 

REDMAN ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 1992 Επιπέδωση και κοπή 
λαµαρινών  

BRONX  
ΜΕΓ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ-
ΙΤΑΛΙΑ 

1992-
1996 

Επιπέδωση και κοπή 
λαµαρινών 

Έχει υποστεί 
αναβάθµιση µε την 
τοποθέτηση νέου 
συστήµατος 
επιπέδωσηςκαθως 
και ηλεκτρολογικη 
αναβαθµιση 

SITECH ΙΤΑΛΙΑ 1992 Παραγωγή 
χαλυβδοταινιών  

FIMI ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή 
χαλυβδοταινιών  

OME ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή σωλήνων & 
κοιλοδοκών  
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DORCA ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή σωλήνων & 
στραντζαριστών 

Έχει υποστεί 
αναβάθµιση µε την 
τοποθέτηση νέου 
υψίσυχνου 
συγκολλητικού 
συστήµατος 

SIRSI ΙΤΑΛΙΑ 1991 Αµµοβολή επιφανειών  

APOLDA VEB ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1988 Φλογοκοπή 
∆ιατίθεται σύστηµα 
αντιγραφής µε 
φωτοκύτταρο 

BEHRINGER ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1992 Κοπή µε 
πριονοκορδέλα  

GASPARINI ΙΤΑΛΙΑ 1995 Παραγωγή αυλακωτών 
λαµαρινών   

ESAB  ΣΟΥΗ∆ΙΑ 2000 Παντογράφος – CNC  

KOHNE ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2003 Βαφή επιφανειών 

Αγοράσθηκε µέσω 
επιδότησης από 
κοινοτικό 
πρόγραµµα 

9.1.1.6 ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 18.705.456,00, διαιρούµενο σε 
12.724.800 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 1,47. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 12.512.303 98,330% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  112.483 0,884% 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 58.087 0,456% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 38.746 0,304% 
ΚΑΛΑΒΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3.181 0,025% 
ΣΥΝΟΛΟ 12.724.800 100,00% 

 
 
 
9.1.1.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Π. ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
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Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.) 2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 88 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 55 
ΣΥΝΟΛΟ 143 

 
 
9.1.1.8  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 793 1% 342 0% 232 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 8.136 14% 7.978 11% 7.530 10% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 5 0% 843 1% 843 1% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 49.127 85% 61.981 87% 66.902 89% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 33 0% 72 0% 70 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 58.095 100% 71.217 100% 75.578 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 17.609 30% 18.705 26% 18.705 25% 

Ίδια Κεφάλαια 20.445 35% 20.178 28% 20.563 27% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 24.500 34% 24.500 32% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 37.585 65% 26.287 37% 30.388 40% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 37.585 65% 50.787 71% 54.888 73% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 64 0% 251 0% 126 0% 

Σύνολο Παθητικού 58.095 100% 71.217 100% 75.578 100% 

Κύκλος Εργασιών 62.437 100% 68.099 100% 71.063 100% 

Μικτά Κέρδη 6.369 10% 9.188 13% 9.848 14% 

Κέρδη προ Φόρων 10 0% 1.159 2% 2.060 3% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -82 0% 719 1% 1.403 2% 

 
 
9.1.1.9  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
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. 
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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  και θα αποτελέσει τον πυρήνα 
δηµιουργίας θυγατρικής εταιρίας µε στόχο τη µεγαλύτερη ανάπτυξη στη περιοχή της 
κεντρικής Ελλάδας. 
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 
II. στην επέκταση του δικτύου των πωλήσεών της  
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» 

Με βάση τα ανωτέρω, η εταιρία αποφάσισε την ίδρυση θυγατρικής, µε ποσοστό ίδιας 
συµµετοχής περίπου κατά 100%, εταιρίας στη Λάρισα προκειµένου να αναπτυχθεί επιπλέον 
στο χώρο της κεντρικής Ελλάδας. Η θυγατρική εταιρία µε την ονοµασία «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» έχει οµοειδές αντικείµενο µε την ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και σκοπεύει να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση ώστε να 
προωθεί ευρύτερη γκάµα προϊόντων και εµπορευµάτων µε αντίστοιχη διεύρυνση του 
πελατολογίου της.  Η νέα εταιρία πρόκειται βάσει του πλάνου που έχει τεθεί, να 
δραστηριοποιηθεί εντός της οικονοµικής χρήσης του 2003.  
Πέραν των ανωτέρω, σκοπός της εταιρίας ήταν και παραµένει η δυνατότητα εισαγωγής στην 
κύρια αγορά του Χ.Α.Α. τόσο για την ανάδειξη της πραγµατικής της αξίας, όσο και για την 
περαιτέρω κεφαλαιακή της ενίσχυση. 
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9.1.2. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛIΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 74,57% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 5.505 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 3.537 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1991 
Έδρα    : ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη 
Αντικείµενο Εργασιών : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλυβουργικών και  

µεταλλουργικών προϊόντων  
Μετοχικό κεφάλαιο             : € 7.477.500,00  
 
 
9.1.2.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε., στην οποία η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ κατέχει 
ποσοστό 75% περίπου, προέρχεται από τη συγχώνευση της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και 
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε., που πραγµατοποιήθηκε στα µέσα του 2000. 
Ο αρχικός σχεδιασµός του Οµίλου προέβλεπε την επέκταση των σιδηρεµπορικών του 
δραστηριοτήτων στην αγορά της Β. Ελλάδας µε τη δηµιουργία ενός Steel Service Center στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης.  
Μέχρι τότε (1999) στην αγορά αυτή πραγµατοποιούσε πωλήσεις η ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. δι’ 
αντιπροσώπου, η έλλειψη, όµως, εγκαταστάσεων στην περιοχή περιόριζε τη δυνατότητα 
διεύρυνσης του µεριδίου της.  
Για το λόγο αυτό, το Φεβρουάριο του 1999, δηµιουργήθηκε η ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε. και ξεκίνησε η κατασκευή του Steel Service Center σε ιδιόκτητο οικόπεδο 
64 στρ.  στη Βιοµηµηχανική Περιοχή Σίνδου.  
Στην πορεία, εκτιµήθηκε ως προσφορότερη διαδικασία ανάπτυξης της παρουσίας του Οµίλου 
στην αγορά της Βόρειας Ελλάδας η εξαγορά µεριδίου µέσω της σύµπραξης µε µία τοπική 
επιχείρηση του κλάδου.  
Επελέγη, έτσι, ως εταίρος η ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε., η δεύτερη, τότε, σε µέγεθος 
σιδηρεµπορική επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδος και πέµπτη πανελλαδικά, η οποία κρίθηκε 
ότι διέθετε όλες τις απαιτούµενες για την ευόδωση των προαναφερθέντων σχεδίων του 
Οµίλου προϋποθέσεις, τόσο από πλευράς φήµης και πελατείας όσο και από πλευράς 
υποδοµής.  
Σήµερα, η πρώτη φάση της επένδυσης της Σίνδου έχει ολοκληρωθεί µε την ανέγερση 
αποθηκευτικών και βιοµηχανικών χώρων εµβαδού 12.000 τ.µ., και  κτηρίου διοίκησης 1.200 
τ.µ., ενώ έχει αποκτηθεί και ένα όµορο οικόπεδο έκτασης 17 στρ. ανεβάζοντας τη συνολική 
επιφάνεια της ιδιόκτητης έκτασης στην περιοχή στα 81στρ.  
 
 
9.1.2.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι παρόµοια µε αυτήν της ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, µε διαφοροποίηση κατά το γεωγραφικό χώρο αναφοράς. 
Το  Steel Service Center της Σίνδου διαθέτει, προς το παρόν, µία γραµµή εκτύλιξης πλατιών 
χαλυβδοταινιών, επιπέδωσης και κοπής κατά το µήκος (cut to length).  
Η γραµµή αυτή έχει ευρείες δυνατότητες ως προς το πάχος των χαλυβδοταινιών, που 
επεξεργάζεται, είναι δε απολύτως σύγχρονης τεχνολογίας, αποδίδοντας εξαιρετική ποιότητα 
παραγοµένων προϊόντων.  
Οι παραγωγικές δυνατότητες του Steel Service Center της Σίνδου αναµένεται σύντοµα να 
επεκταθούν µε την προσθήκη νέων γραµµών, αρχής γενοµένης µε µία γραµµή φλογοκοπής 
και µία παραγωγής αυλακωτής λαµαρίνας.  
Παράλληλα, οι εγκαταστάσεις της Σίνδου προορίζονται να στεγάσουν, στο εγγύς µέλλον, και 
πρόσθετες µεταποιητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα καθετοποιήσουν περαιτέρω τις 
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δραστηριότητες της Εταιρείας και θα την εισαγάγουν σε νέες αγορές, ενώ το όλο συγκρότηµα 
είναι προσανατολισµένο και στις αγορές της Βαλκανικής. 
 
 
9.1.2.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρονται σχετικά στη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. 
 
 
9.1.2.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Η εταιρία για την κάλυψη των πωλήσεών της έχει οργανώσει εµπορικό δίκτυο, το οποίο είναι 
στελεχωµένο µε εξειδικευµένους πωλητές.  
Από τις κεντρικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Εξυπηρέτησης Χάλυβα στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 
καλύπτονται οι πωλήσεις στην αγορά της Β. Ελλάδος καθώς και οι εξαγωγές σε γειτονικές 
Βαλκανικές χώρες.  
Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει δίκτυο διανοµής βασιζόµενο σε στόλο ιδίων Φορτηγών 
αυτοκινήτων αλλά και σε συνεργαζόµενα πρακτορεία µεταφορών.  
 
 
9.1.2.5.  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΝ 31/12/2003 
 
Α. ΓΗΠΕ∆Α - ΟΙΚΟΠΕ∆Α Αξία σε χιλ. €
1. Οικόπεδο στα Σερβωτά Τρικάλων, έκτασης 
2.500 τ.µ (κτήση 1998) 8 

2. Οικόπεδο στη ΒΙ.ΠΕ Θ. Σίνδου, έκτασης 
17.240 τ.µ. (κτήση 2000) 506 

3. Οικόπεδο στη ΒΙ.ΠΕ Θ. Σίνδου έκταση 
64.070 τ.µ. (κτήση 1999) 1.303 

Συνολική Αξία Γηπέδων 31/12/2003 1.817 

  

Β.ΚΤΙΡΙΑ  

1.Υπόγειος χώρος έκτασης 159,2 τ.µ στη 
Θεµιστοκλέους Σοφούλη 26 (κτήση 1992) 10 

2. Κτίριο γραφείων έκτασης 1.226,6 τ.µ. στη 
ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδου (κτήση 2002) 1.009 

3. Κτίριο Αποθήκης Βιοµηχανίας έκτασης 
11.479,35 τ.µ. στη ΒΙ.ΠΕ Θ. Σίνδου (κτήση 
2002) 

2.060 

4. Λοιπές κτιριακές εγκαταστάσεις (κτήση 
2002) 168 

5. Περιβάλλον χώρος  462 

6. Λοιπές τεχνικές εγκαταστάσεις 143 

Συνολική Αξία κτήσης κτιρίων 31/12/2003 3.852 

Μείον συνολικές αποσβέσεις 31/12/2003 495 

Συνολική αναπόσβεστη αξία κτιρίων 
31/12/2003 3.357 
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9.1.2.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 7.477.500,00, διαιρούµενο σε 
250.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,91. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 186.420 74,568% 
ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.824 0,730% 
ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Π. ΠΕΛΑΓΙΑ 1.520 0,608% 
ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ 1.520 0,608% 
ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 608 0,243% 
ΜΠΗΤΡΟΥ Π. ΛΗ∆Α 608 0,243% 
ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 29.577 11,831% 
ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27.923 11,169% 
ΣΥΝΟΛΟ 250.000 100,00% 

 
 
9.1.2.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ 

 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό  28 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  15 
ΣΥΝΟΛΟ 43 

 
 
9.1.2.8.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 836 3% 904 3% 876 3% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 7.770 27% 7.311 25% 7.056 22% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 23 0% 21 0% 419 1% 
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό 20.014 70% 20.505 71% 23.220 73% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 6 0% 29 0% 117 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 28.649 100% 28.771 100% 31.689 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 7.337 26% 7.478 26% 7.478 24% 

Ίδια Κεφάλαια 5.546 19% 4.322 15% 4.744 15% 

Προβλέψεις 351 1% 153 1% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 12.251 43% 12.255 39% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 22.713 79% 12.019 42% 14.648 46% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 22.713 79% 24.270 84% 26.903 85% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 38 0% 27 0% 42 0% 

Σύνολο Παθητικού 28.649 100% 28.771 100% 31.689 100% 

Κύκλος Εργασιών 21.912 100% 21.462 100% 27.492 100% 

Μικτά Κέρδη 1.637 7% 2.493 12% 3.373 12% 

Κέρδη προ Φόρων -1.224 -6% -593 -3% 445 2% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -1.236 -6% -1.004 -5% 422 2% 

 

 

 

 
9.1.2.9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Στα τέλη του 2000, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση, και στα τέλη του 2001 ολοκληρώθηκε η 
δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράµµατος της εταιρίας, το οποίο αφορά στη δηµιουργία 
STEEL SERVICE CENTRE στην ΒΙ.ΠΕ. 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 τριετίας 2000-2002, του µεριδίου που 
κατείχε στην αγορά αυτή. Σηµειώνεται ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών από το 1999 στο 
2003 διαµορφώθηκε σε ποσοστό 135% (από 11.674 χιλ. € σε 27.492 χιλ. €).  
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 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. 
 
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. 
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• 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 επιτεύχθηκαν ο συντονισµός των διαφόρων παραγωγικών 
τµηµάτων της νέας εταιρίας, ενώ παράλληλα προβλέπεται µείωση των λειτουργικών 
εξόδων αρχής γενοµένης από τη χρήση 2002 (µε την ολοκλήρωση της 
µετεγκατάστασης στις νέες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου). 

• 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. 

 

 

• 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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9.1.3. ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 99,78% 

 

Αξία κτήσης συµµετοχής 2.928 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 1.856 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1999 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου   
Αντικείµενο Εργασιών   : Κατασκευή και εκµετάλλευση τεχνικών έργων  
Μετοχικό Κεφάλαιο  : €  2.935.000,00 
∆ιάρκεια   : 99 έτη (ήτοι µέχρι το 2098) 
 
 
9.1.3.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και εδρεύει στις 
εγκαταστάσεις του Οµίλου «ΜΠΗΤΡΟΣ» στον Ασπρόπυργο Αττικής. 
Σκοπός της ίδρυσής της ήταν η συµπλήρωση της αλυσίδας των δραστηριοτήτων, που 
ανέπτυσσε ο Όµιλος στην αγορά ακινήτων από τα µέσα της δεκαετίας του 1980. 
Συγκεκριµένα, µέχρι το 1999 η δραστηριότητα αυτή περιοριζόταν στις απλές αγοραπωλησίες 
ακινήτων, χωρίς µεταξύ αγοράς και πώλησης να µεσολαβεί φάση ανάπτυξης του εκάστοτε 
ακινήτου.  
Με την πάροδο του χρόνου, οι αλλαγές, που σηµειώθηκαν στην αγορά ακινήτων, αλλά και η 
ωρίµανση της σχετικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του Οµίλου, οδήγησαν στην είσοδο και 
στο χώρο του development.     
Ταυτόχρονα, ο εξορθολογισµός της δοµής του Οµίλου και η εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής 
λειτουργικότητας και διαφάνειας στη διάρθρωση και την οργάνωσή του επέβαλαν το 
διαχωρισµό της δραστηριότητας, που ασκείτο στην κτηµαταγορά, από αυτήν της 
µεταλλουργίας.  
Έτσι, από το 1999, η δραστηριότητα της εκµετάλλευσης ακινήτων ασκείται µέσω της 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, ενώ η, συναφής µε αυτήν, δραστηριότητα της ανάπτυξής τους µέσω 
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. 
 
  
9.1.3.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ είναι µια εταιρεία, που αναλαµβάνει την υλοποίηση πάσης 
φύσεως δοµικών έργων και έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
Κινείται αποκλειστικά στο χώρο των ιδιωτικών έργων και ειδικεύεται στην κατασκευή 
κατοικιών καθώς και βιοµηχανικών κτηρίων και αποθηκών.  
Ασχολείται µε την κατασκευή και εκµετάλλευση κτηρίων σε οικόπεδα, τα οποία αγοράζει, 
καθώς και µε ανεξάρτητα έργα, τα οποία αναλαµβάνει είτε αυτόνοµα είτε συµµετέχοντας σε 
κοινοπραξίες.  
Αναλαµβάνει, επίσης, κατ’ αποκλειστικότητα, την ανάπτυξη των ακινήτων, που αποκτά και 
εκµεταλλεύεται η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ. Στόχος και προοπτική της «ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε» είναι η διεύρυνση της κατασκευαστικής της δραστηριότητας 
και η συνεχής ποιοτική και τεχνολογική αναβάθµιση των έργων που υλοποιεί.  
 

9.1.3.3. ΕΡΓΑ 
 

 Πρόσφατα ολοκληρώθηκε το οικιστικό έργο της  Εταιρίας στην περιοχή Αγ. ∆ιονυσίου στον 
Πειραιά. Πρόκειται για σύγχρονο επταόροφο κτίριο που περιλαµβάνει 32 διαµερίσµατα και 8 
καταστήµατα.   
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Το κτίριο βρίσκεται απέναντι από την υπό ανάπλαση αρχαιολογική περιοχή του Πειραιά, όπου 
διαµορφώνονται εκτεταµένοι χώροι κοινόχρηστου πρασίνου και κοινωφελείς εγκαταστάσεις.  
Η συνολική εκµεταλλευόµενη επιφάνεια του κτιρίου είναι περίπου 4.200 τ.µ., µε υπόγειο 
έκτασης 1.200 τ.µ. που περιλαµβάνει θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων και αποθηκευτικούς 
χώρους. 
 

 Η Εταιρεία πρόσφατα ολοκλήρωσε, επίσης την ανέγερση 6 πολυτελών 
οροφοδιαµερισµάτων σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη Ν. Σµύρνη.    
 

 

 

Τόσο το κτίριο κατοικιών στον Πειραιά όσο και η πολυκατοικία στην Ν. Σµύρνη 
χαρακτηρίζονται από την αξιόλογη αισθητική των όψεων και από το υψηλό επίπεδο των 
υλικών και των προδιαγραφών κατασκευής και αντισεισµικής θωράκισης, που έχουν 
εφαρµοσθεί.  
 

 Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο της ανέγερσης σύγχρονου συγκροτήµατος  60 κατοικιών σε 
οικόπεδο επιφανείας 5.676 τ.µ. (το οποίο αποτελεί τµήµα ευρύτερης έκτασης 14 στρ. εντός 
σχεδίου πόλης) που διαθέτει στην ιδιοκτησία της η Εταιρεία  στην περιοχή ‘ΝΕΑΠΟΛΗ’ της 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ. 
 
Η συνολική εκµεταλλευόµενη επιφάνεια των κατοικιών, είναι περίπου 11.050τ.µ.. 
Συγκεκριµένα προβλέπεται η ανέγερση 5 τριώροφων πολυκατοικιών µε υπόγειους 
αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων και µε ελεύθερο ισόγειο, όπου 
δεν θα επιτρέπεται η στάθµευση των αυτοκινήτων, αλλά θα διαµορφωθούν ελεύθεροι 
κοινόχρηστοι χώροι για την συγκέντρωση, αναψυχή και κίνηση των  κατοίκων. 
 

 Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι µελέτες για την ανέγερση δύο κτιρίων στην περιοχή Αγ. 
Θωµά Αµαρουσίου. Συγκεκριµένα πρόκειται για ένα κτίριο κατοικιών, και για ένα κτίριο 
γραφείων και καταστηµάτων µε υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθµευσης 
αυτοκινήτων. 
 
Το οικόπεδο εµβαδού 1.112,60τ.µ., στο οποίο θα ανεγερθεί το κτίριο γραφείων, συγκεντρώνει 
σοβαρά πλεονεκτήµατα κυρίως λόγω της γειτνίασης µε τον  κόµβο της Λεωφόρου Κηφισίας 
µε την Αττική Οδό, από τον οποίο το κτίριο  θα είναι ορατό. 
 

 Στη φάση των αρχιτεκτονικών µελετών βρίσκεται η ανέγερση 40 πολυτελών 
παραθεριστικών κατοικιών στην παραλία της ‘Ελιάς’ στη Μύκονο, σε έκταση περίπου 46 στρ. 
Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός της προσεχούς τετραετίας, καθώς επίκειται η 
έγκριση των πολεοδοµικών ρυθµίσεων, που αφορούν την δόµηση στα νησιά του Αιγαίου. 
 
Τέλος, η Εταιρεία έχει αναλάβει την κατασκευή και τη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων  
του Οµίλου.   
 
9.1.3.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

∆εν υπάρχει. 

 
9.1.3.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΝ 31/12/2003 

Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α Προς ΠΩΛΗΣΗ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ* Αξία σε χιλ.€ 

1. Οικόπεδο Χαλκίδας 18.332 τ.µ. (κτήση 2000) 1.641 

Μείον: Πωληθέν τµήµα 4.578 τ.µ. (πώληση 2002) 411 

Εναποµείνασα έκταση  οικοπέδου  Χαλκίδος  13.754 τ.µ 1.230 

Mείον : τµήµα επί του οποίου ανεγείρεται οικοδοµή 5.676 τ.µ 508 

Υπόλοιπο ελεύθερου οικοπέδου Χαλκίδας 8.077 τ.µ 722 
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2. Οικόπεδο Οινοφύτων 73.220 τ.µ. (κτήση 2002) 1.932 

Μείον : πωληθέν τµήµα 13.241 τ.µ ( πώληση 2003 ) 350 

Εναποµείνασα έκταση  οικοπέδου  Oινοφύτων  59.979 τ.µ 1.583 

3. Οικόπεδο Αγ. Θωµά στο Μαρούσι 203 τ.µ ( κτήση 2003) 161 

4. Οικόπεδο Αγ. Θωµά στο Μαρούσι 1.113 τ.µ ( κτήση2003) κατά 
ποσοστό 55 % 545 

Συνολική Αξία Οικοπέδων – Γηπέδων την 31/12/2003 3.009 

(* Εµφανίζονται σαν «εµπορεύµατα» της εταιρίας, λόγω αντικειµένου εργασιών) 

 
9.1.3.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 2.935.000,00, διαιρούµενο σε 
100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας € 29,35. Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρίας σήµερα έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ %

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε 99.778 99,778% 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 222 0,222% 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100,00% 

 
 
9.1.3.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ∆/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό  22 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  4 
ΣΥΝΟΛΟ 26 
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9.1.3.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» (σε χιλ. €) 

 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 17 0% 11 0% 5 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0% 0 0% 0 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 304 5% 147 1% 135 1% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 954 17% 1.503 10% 1.540 11% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.397 12.004 78% 13.125 89% 88% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 1 0% 0 0% 3 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 5.672 100% 14.786 100% 13.687 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.935 52% 2.935 20% 2.935 21% 

Ίδια Κεφάλαια 2.656 47% 17% 2.471 1.861 14% 

Προβλέψεις 0 0% 0% 0 0% 0 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 3.016 11.792 53% 12.306 83% 86% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.016 53% 12.306 83% 11.792 86% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 8 0% 34 0% 

Σύνολο Παθητικού 5.672 100% 14.786 100% 13.687 100% 

Κύκλος Εργασιών 2.537 100% 8.231 100% 6.944 100% 

Μικτά Κέρδη 454 18% 1.072 13% 682 10% 

Κέρδη προ Φόρων 239 9% 224 3% -292 -4% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ 57 -611 2% -133 -2% -9% 

 
 
9.1.3.9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
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 της 
Ολυµπιάδας του 2004 επέφεραν 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.» 
που ήδη µελετά την οικιστική ανάπτυξη τόσο ιδιόκτητων οικοπέδων της όσο και οικοπέδων 
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της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ. Εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθούν σηµαντικοί ρυθµοί 
ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια.  
Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» παράλληλα µε την λειτουργική ανάπτυξη της 
και την εξέλιξη των εκάστοτε οικιστικών προγραµµάτων της, έχει στόχο µερισµατικής 
πολιτικής τη διανοµή ικανοποιητικού µερίσµατος στην µητρική Εταιρία. 
 

Οι σηµαντικές συνέργιες 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 συνέργιες και την πολύχρονη εµπειρία του Οµίλου στον κλάδο των 
ακινήτων. 
 

 

 

 
 

 

Συµβολή στην Οικονοµική Θέση του Οµίλου  
 
Η συµµετοχή στην εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» έχει σκοπό να 
προσθέσει ικανοποιητικά έσοδα στον όµιλο των εταιρειών της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε.». Στόχος της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» είναι η είσπραξη ικανοποιητικών 
µερισµάτων από την διανοµή των κερδών της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».  
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9.1.4  ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 99,00% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 2.632 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 427 χιλ. € 

 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1976 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Εκµετάλλευση ακινήτων 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 1.533.504,00 
∆ιάρκεια   : 40 έτη (ήτοι έως το 2016) 
 

• Το πρώην ακίνητο της Γ.Ε.∆.Υ. στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, απέναντι από τη 
Χαλυβουργική, το οποίο στεγάζει αποθήκες της ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ. 

• Προβαίνει σε πολεοδοµικό και νοµικό έλεγχο καθώς και σε εκτίµηση της αξίας τους 

• Τις παραπάνω δραστηριότητες αναπτύσσει είτε µόνη είτε συµµετέχοντας σε 
κοινοπραξίες. 

9.1.4.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η Εταιρεία δηµιουργήθηκε το 1999, σε συνδυασµό µε την ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, µε 
σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας του Οµίλου στο χώρο της διαχείρισης, 
ανάπτυξης και εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας.  
Η δραστηριότητα αυτή ασκείτο από τα µέσα της δεκαετίας του ’80 µε σηµαντική επιτυχία, και, 
κατά καιρούς, συνεισέφερε ουσιαστικά στην κερδοφορία της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε., της 
εταιρείας, στην οποία ήταν ενταγµένη.  
Το αντικείµενό της ήταν εντοπισµένο, κυρίως, σε αγοραπωλησίες µεγάλων βιοµηχανικών 
ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου. 
Ορισµένα από τα ακίνητα, που αποκτήθηκαν και µεταπωλήθηκαν, είναι: 

• Το ακίνητο, που στεγάζει το κέντρο διανοµής της NISSAN – ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ στη 
διασταύρωση Ασπροπύργου, επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου. 

• Το πρώην ακίνητο της ΒΙΟΦΑΡΜ, στη Λ. ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο, το οποίο 
πωλήθηκε στην KRAFT, Αφοι ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΙ και τη ΜΙΝΕΡΒΑ Ελαιουργική. 

• Το πρώην ακίνητο του Οµίλου Σκαλιστήρη στη Μάνδρα, που πωλήθηκε στην 
INTERWOOD, το ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ και τον Ο.Ε.Κ.   

 Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης µε τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και 
την ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ Ξενοδοχειακή. 

 
9.1.4.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η δραστηριότητες της Εταιρείας εντοπίζονται στην αγορά ακινήτων.  
 
Συγκεκριµένα, η Εταιρεία, µέσω των στελεχών της αλλά και ενός εκτεταµένου δικτύου 
συνεργατών: 

• Ερευνά την αγορά για τον εντοπισµό ενδιαφερόντων ακινήτων 

• Εκπονεί µελέτες εκµετάλλευσής τους και υπολογίζει τις σχετικές αποδόσεις. 
• Οργανώνει την απόκτησή τους 
• Τα αναπτύσσει µέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
• Εκµεταλλεύεται τα προϊόντα της ανάπτυξης 

Στους στόχους της περιλαµβάνεται, επίσης, η αξιοποίηση του νοµικού πλαισίου για τα 
αµοιβαία κεφάλαια ακίνητης περιουσίας. 
 
9.1.4.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 

Real Estate. 
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9.1.4.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

∆εν υπάρχει. 
 
9.1.4.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΝ 31/12/2003 

 
Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΓΙΩΝ Αξία σε χιλ. € 
1. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 11.900 τ.µ. στην Περιοχή Πολυδενδρίου 
Αττικής (κτήση 1981) – Αξία κτήσης 31/12/2003 150 

Β. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ 
ΠΑΓΙΩΝ  

Κτίρια και εγκαταστάσεις στην περιοχή Πολυδενδρίου Αττικής 196 
Μείον  αποσβέσεις έως 31/12/2003 110 
Αναπόσβεστη αξία κτιρίων 31/12/2003 86 
 
 
Γ. ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΗΠΕ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Α 
ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Αξία σε χιλ. € 

1. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 8.206 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Κορινθίας 
(κτήση 1980) 202 

2. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.423 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 1980) 44 

3. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 1.699 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 1980) 22 

4. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 5.085 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 1981) 72 

5. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 2.212 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 1991) 32 

6. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 6.868 τ.µ. στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 1982) 56 

7. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 3.397 τ.µ στην περιοχή Αρµύρας Αγ. 
Θεοδώρων Κορινθίας (κτήση 2003) 32 

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2003 460 
 
 
9.1.4.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 1.533.504,00, διαιρούµενο σε 
521.600 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 2,94 έκαστη. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 516.384 99,000% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.562 0,299% 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 1.562 0,299% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.305 0,250% 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗ∆Α 262 0,050% 
ΣΑΜΙΩΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 524 0,100% 

ΣΥΝΟΛΟ 521.600 100,00% 
 
 
 
 
9.1.4.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Π. ΠΕΛΑΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΥ Π. ΛΗ∆Α ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητα προσωπικού Αρ. προσ. (µ.ο.) 2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 3 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 1 
ΣΥΝΟΛΟ 4 

 
 
 
9.1.4.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4 0% 3 0% 1 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 252 12% 242 10% 236 14% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 1 0% 1 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.764 87% 2.275 90% 1.491 86% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 2.020 100% 2.520 100% 1.730 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.321 65% 1.534 61% 1.534 89% 

Ίδια Κεφάλαια 1.187 59% 1.019 40% 431 25% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 833 41% 1.501 60% 1.294 75% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 833 41% 1.501 60% 1.294 75% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 1 0% 4 0% 

 106 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

 



Σύνολο Παθητικού 2.020 100% 2.520 100% 1.730 100% 

Κύκλος Εργασιών 0 - 607 100% 752 100% 

Μικτά Κέρδη 0 - 86 14% -384 -51% 

Κέρδη προ Φόρων -185 - -129 -21% -581 -77% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -192 - -138 -23% -588 -78% 
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9.1.5  ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 50,00% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 2.540 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 1.627 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες  
 
Έτος Ίδρυσης   : 1977 
Έδρα    : ∆ήµος Μάνδρας Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλυβουργικών και  

µεταλλουργικών προϊόντων 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 3.175.670,00 
 
∆ιάρκεια   : 2017 
 
9.1.5.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1978 από τον ∆ιογένη Βακόντιο και 
δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της επεξεργασίας και διανοµής χαλυβουργικών προϊόντων, της 
παραγωγής σωλήνων και των µεταλλικών κατασκευών βαριάς βιοµηχανίας.  
Στις αρχές του 2000, προκειµένου να ενισχύσει την κεφαλαιακή της διάρθρωση και να 
διευρύνει τις προοπτικές της, συνέπηξε στρατηγική συµµαχία µε τον Όµιλο, µέσω της 
συµµετοχής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ στο µετοχικό της κεφάλαιο, σε ποσοστό 50%. 
Η έδρα και οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται στο Θριάσιο Πεδίο στην περιοχή της  Μάνδρας. 
 
9.1.5.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η Εταιρεία είναι εξειδικευµένη στην εξυπηρέτηση βιοµηχανικών και βιοτεχνικών µονάδων 
κατασκευής µηχανολογικού εξοπλισµού και εξαρτηµάτων, στις οποίες παρέχει πρώτες ύλες 
(χαλυβουργικά προϊόντα, κυρίως ψυχρής έλασης και επιψευδαργυρωµένα ειδικών 
προδιαγραφών και διαστάσεων). 
Συνεργάζεται στενά µε µεγάλους διεθνείς οίκους παραγωγής και εµπορίας χαλυβουργικών 
προϊόντων, έχοντας τη δυνατότητα να προµηθεύεται µε προνοµιακούς όρους τα ηµιτελή 
προϊόντα, που επεξεργάζεται.  
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στη Μάνδρα Αττικής, στον κόµβο Μαγούλας της 
Αττικής Οδού, και µόλις 7 χλµ. από το λιµάνι της Ελευσίνας, εξασφαλίζοντας εύκολη 
διακίνηση των προϊόντων της. Έχουν ανεγερθεί σε ιδιόκτητη έκταση 26 στρ., και 
αποτελούνται από 5000 τ.µ. βιοµηχανοστασίων και αποθηκευτικών χώρων και κτήριο 
διοίκησης επιφάνειας  250 τ.µ.. 
 
Ο µηχανολογικός της εξοπλισµός περιλαµβάνει: 
 
Μονάδα εκτύλιξης, επιπέδωσης και κοπής κατά µήκος χαλυβδοταινιών σε µορφή ρολού, η 
οποία παράγει λαµαρίνα σε φύλλα 
Μονάδα εκτύλιξης και κοπής κατά πλάτος χαλυβδοταινιών σε µορφή ρολού, η οποία παράγει 
στενές χαλυβδοταινίες 
Μονάδα κοπής και επιπέδωσης στενών χαλυβδοταινιών, η οποία παράγει λάµες  
Μονάδα παραγωγής στηθαίων ασφαλείας οδών 
Πλήρες εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου χαλυβουργικών προϊόντων (ανάλυση χηµικής 
σύνθεσης και µηχανικών ιδιοτήτων). 
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9.1.5.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 

 

 

Η Εταιρεία επεξεργάζεται και διαθέτει κυρίως πλατέα χαλυβουργικά προϊόντα θερµής και 
ψυχρής έλασης, επιψευδαργυρωµένα εν θερµώ ή εν ψυχρώ και επικαλυµµένα, σε φύλλα και 
ταινίες.  
Τέλος, διαρκώς αυξανόµενο µέρος των πωλήσεών της αποτελούν τα στηθαία ασφαλείας 
οδών, τα οποία διαθέτει µε όλα τα παρελκόµενα υλικά.  
 

9.1.5.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Η εταιρία για την κάλυψη των πωλήσεών της έχει οργανώσει εµπορικό δίκτυο, το οποίο είναι 
στελεχωµένο µε εξειδικευµένους πωλητές.  
Παράλληλα, η εταιρία διαθέτει δίκτυο διανοµής βασιζόµενο σε ιδία Φορτηγά αυτοκίνητα αλλά 
και σε συνεργαζόµενα πρακτορεία µεταφορών. 
 

9.1.5.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ ΤΗΝ 31/12/2003 

Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α Αξία Κτήσης (σε χιλ. €)

1. Ιδιόκτητο οικόπεδο στην Μάνδρα Αττικής 
26 στρεµµάτων 

574 

Β. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Κτίρια και εγκαταστάσεις στην Μάνδρα 
Αττικής 4.861 τ.µ. 1.290 

Μείον Αποσβέσεις 31/12/2003 692 

Καθαρή Αξία Κτήσης  598 

 
 

9.1.5.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 3.175.670,00, διαιρούµενο σε 
108.200 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 54.100 50,000% 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Γ. ∆ΙΟΓΕΝΗΣ 34.863 32,221% 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ συζ. 

∆ΙΟΓ. 5.674 5,244% 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.345 5,864% 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ∆. ΣΕΒΑΣΤΗ 6.326 5,847% 
ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ∆. ΘΕΩΝΗ 892 0,824% 

ΣΥΝΟΛΟ 108.200 100,00% 
 
 
 
 
9.1.5.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΥ ∆. ΘΕΩΝΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.) 2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 7 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  14 
ΣΥΝΟΛΟ 21 

 

 
9.1.5.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ∆ΙΟΓ. ΑΒΕΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 10 0% 7 0% 5 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2.278 29% 2.475 31% 2.503 31% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 3 0% 3 0% 3 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 5.610 71% 5.578 69% 5.458 68% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 3 0% 4 0% 7 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 7.904 100% 8.066 100% 7.975 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.911 37% 3.176 39% 3.176 40% 

Ίδια Κεφάλαια 3.238 41% 3.233 40% 3.255 41% 

Προβλέψεις 1 0% 0% 1 0% 0 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 4.663 59% 4.831 60% 4.706 59% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 4.663 59% 4.831 60% 4.706 59% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 3 0% 2 0% 15 0% 

Σύνολο Παθητικού 7.904 100% 8.066 100% 7.975 100% 

Κύκλος Εργασιών 5.715 100% 5.020 100% 5.910 100% 

Μικτά Κέρδη 711 12% 541 11% 652 11% 
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Κέρδη προ Φόρων 99 2% -3 0% 62 1% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ 45 1% -5 0% 21 1% 

 
9.1.5.9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
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 σηµαντικούς 
παραγωγούς χαλυβουργικών προϊόντων στο εξωτερικό. Σηµαντικές συνέργιες αναµένεται να 
προκύψουν επίσης από την συνεργασία της εταιρίας ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε µε τις λοιπές 
εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της µεταλλουργίας. 
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9.1.6 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 99,00% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 3.850 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 1.841 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1993 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Εκµετάλλευση µονάδων ψυχαγωγίας και τουρισµού 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 2.940.000,00 
∆ιάρκεια   : 40 έτη (ήτοι έως το 2040) 

 
 
 

9.1.6.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 
1993, µε έδρα τον  Ασπρόπυργο, από τον Ιωάννη Π. Μπήτρο, µε σκοπό την εκµετάλλευση 
µονάδων ψυχαγωγίας και τουρισµού. 
Το 1995 κατασκεύασε το υδροψυχαγωγικό πάρκο “WATERMANIA” σε ιδιόκτητη έκταση, στην 
παραλία της Ελιάς, στη Μύκονο. 
Επρόκειτο για µια πρότυπη επένδυση, αφού, πέραν του ότι υπήρξε ένα από τα πρώτα water 
parks της χώρας, χαρακτηριζόταν από υψηλότατη αισθητική και εξαιρετικό επίπεδο 
παρεχοµένων υπηρεσιών.  
Σήµερα, η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης µε τη ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ενόψει της εκµετάλλευσης του ακινήτου της 
Μυκόνου για την ανέγερση και εκµετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών. 
 
 
9.1.6.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Μόνη δραστηριότητα της Εταιρείας αποτελεί η εκµετάλλευση του WATERMANIA. 
 
9.1.6.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.1.6.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
∆εν υπάρχει. 
 
 
9.1.6.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
 
Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΞΙΑ (σε χιλ.€) 

Αγροτεµάχιο εκτάσεως 46.150 τ.µ στην θέση Ελιά Άνω Μερά 
Μυκόνου (κτήση 1993). 444 

Αγροτεµάχιο εκτασεως 8.206 τ.µ στην θέση Ελιά Άνω Μερά 
Μυκόνου (κτήση 1995). 158 

Συνολική αξία γηπέδων 31/12/2003 602 
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Κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων Μυκόνου στην περιοχή Ελιά 
Άνω Μερά 2.341 

Σύνολο κτιρίων (αξία κτήσης) 31/12/2003 2.341 

Μείον αποσβέσεις 31/12/2003 348 

Καθαρή αξία 31/12/2003 1.993 

 
 
9.1.6.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 2.940.000,00, διαιρούµενο σε 
1.000.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας € 2,94 έκαστη.  
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 990.000 99,000% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.000 0,300% 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2.500 0,250% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2.500 0,250% 
ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗ∆Α 2.000 0,200% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.000.000 100,00% 
 
 
9.1.6.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΛΗ∆Α ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 1 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 0 
ΣΥΝΟΛΟ 1 
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9.1.6.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 7 0% 7 0% 7 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 1 0% 1 0% 1 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 2.769 91% 2.763 93% 2.746 95% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 278 9% 197 7% 129 4% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 3.055 100% 2.969 100% 2.883 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 2.935 96% 2.940 99% 2.940 102% 

Ίδια Κεφάλαια 2.063 68% 2.012 68% 1.860 65% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 992 32% 955 32% 1.018 35% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 992 32% 955 32% 1.018 35% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 1 0% 4 0% 

Σύνολο Παθητικού 3.055 100% 2.969 100% 2.883 100% 

Κύκλος Εργασιών 176 100% 138 100% 0 - 

Μικτά Κέρδη 154 87% 87% 120 0 - 

Κέρδη προ Φόρων -115 -66% -52 -38% -144 - 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -121 -69% -56 -41% -152 - 
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9.1.7 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 75,00% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 2.054 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 

Έτος Ίδρυσης   : 1996 

 

Είναι µέλος του Οµίλου Εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ από τις αρχές του 2001.  

9.1.7.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι παραγωγικές της δραστηριότητες στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Οµίλου στον 
Ασπρόπυργο, ενώ προβλέπεται η δηµιουργία πολλών µονάδων παραγωγής ανά την Ελλάδα, 
αρχή γενοµένης από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, όπου προβλέπεται να αξιοποιηθούν οι 
εκεί υφιστάµενες εγκαταστάσεις του Οµίλου. 

 

Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 -47 χιλ. € 
 

Γενικές Πληροφορίες 
 

Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Αντισεισµικές κατασκευές 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 880.500,00 
∆ιάρκεια   : 10 έτη (ήτοι έως το 2006) 

 
9.1.7.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ -ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 και εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής.  

Με την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της (75%) ο Όµιλος πραγµατοποίησε 
δυναµική είσοδο στον επιχειρηµατικά πολλά υποσχόµενο και κοινωνικά σηµαντικό και 
ευαίσθητο χώρο των αντισεισµικών κατασκευών.  
 
Από τα τέλη του 2001 η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ είναι πιστοποιηµένη από τον Ελληνικό 
Οργανισµό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) κατά το πρότυπο ISO 9001/1994. Η εταιρία είναι στη 
φάση της αναβάθµισης του συστήµατος ποιότητας ISO µε βάση το νέο πρότυπο ISO 
2001/2000. Η διαδικασία της αναβάθµισης έχει ολοκληρωθεί από τον Φεβρουάριο του 2003 
και τον Ιούνιο του 2003 αναµένεται η πιστοποίηση του συστήµατος ποιότητας από τον 
ΕΛ.Ο.Τ µε βάση τις απαιτήσεις του νέου προτύπου. 
 

Η Εταιρεία κατέχει τα δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, σηµάτων και τεχνογνωσίας, που 
αφορούν στον Αντισεισµικό Οπλισµό ΘΩΡΑΞ. 
 
Παράλληλα, µετά και την απορρόφηση της ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε., εντός του 2001, η 
Εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον και στην παραγωγή του προϊόντος αυτού. 
 

 
Το Επιχειρηµατικό Σχέδιο της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ προβλέπει, επίσης, πέραν της 
σταδιακής κατάκτησης του µεριδίου της εγχώριας αγοράς ιδιωτικών και δηµόσιων δοµικών 
έργων, που αρµόζει στα µοναδικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, και τη δηµιουργία µονάδων 
παραγωγής του Αντισεισµικού Οπλισµού ΘΩΡΑΞ σε χώρες του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε 
εκείνες, που παρουσιάζουν υψηλούς δείκτες σεισµικότητας. 
 
Η εν λόγω εξαγορά, και γενικότερα η είσοδος στο χώρο των αντισεισµικών κατασκευών, 
αποτελεί για τον Όµιλο της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ πολυδιάστατη κίνηση στρατηγικής 
σηµασίας και µακράς πνοής, µε πολλαπλά και µεγάλα προσδοκώµενα οφέλη. 

 
9.1.7.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
Ο Αντισεισµικός Οπλισµός ΘΩΡΑΞ, είναι βιοµηχανικά παραγόµενος συνδετήρας οπλισµού 
σκυροδέµατος. 
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Είναι η µόνη µορφή συνδετήρα, που παρέχει τη δυνατότητα της απόλυτης τήρησης των 
αντισεισµικών κανονισµών, και – κατά συνέπεια - τη δυνατότητα να κατασκευάζονται κτήρια, 
που να παρέχουν στους χρήστες τους τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια έναντι του σεισµού, µε 
οικονοµία, µε ευκολία και µε την εγγύηση ενός βιοµηχανικά παραγόµενου προϊόντος, που 
εξαλείφει την πιθανότητα της ανθρώπινης αµέλειας ή του λάθους. 
Η υπεροχή του σε σχέση µε τους κοινούς οπλισµούς βασίζεται στο γεγονός ότι είναι ο µόνος, 
που έχει σπειροειδή µορφή, αποτελείται, δηλαδή, από ένα µονοκόµµατο σίδερο, που 
κάµπτεται αλλεπάλληλα αγκαλιάζοντας σφιχτά το διαµήκη οπλισµό από τη µία του άκρη ως 
την άλλη χωρίς να διακόπτεται πουθενά. Αυτό σηµαίνει ότι δεν έχει «ασθενή σηµεία», όπως, 
για παράδειγµα, οι γωνίες των αγκίστρων στους κοινούς οπλισµούς. Αυτές µπορούν να 
«λυθούν» ή να «χαλαρώσουν» σε περίπτωση ισχυρού σεισµού, επιτρέποντας στα 
κολονοσίδερα να λυγίσουν και στο σκυρόδεµα να αποδιοργανωθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
την αστοχία του υποστυλώµατος και, εν τέλει, την κατάρρευση του κτηρίου. 
Η σηµαντική υπεροχή του Αντισεισµικού Οπλισµού ΘΩΡΑΞ έναντι των εναλλακτικών µορφών 
συνδετήρων έχει αποδειχθεί πειραµατικά στο Εργαστήριο Οπλισµένου Σκυροδέµατος του 
Ε.Μ.Π., και αναγνωρίζεται ευθέως από τον Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος 
(ΕΚΩΣ 2000).  
 
9.1.7.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Υπάρχει εξειδικευµένο δίκτυο πωλητών ενώ για δίκτυο διανοµής χρησιµοποιεί το δίκτυο 
διανοµής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. 
 
9.1.7.5. ΕΡΓΑ 
Ορισµένα από τα µεγάλα έργα, που θωρακίζονται µε τον Αντισεισµικό Οπλισµό ΘΩΡΑΞ είναι 
τα εξής:   
 
 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ: 
 

o Κατασκευή 555 κατοικιών του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ, µε ανάδοχο την Κοινοπραξία 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΓΕΚΑΤ-ΑΛΤΕ 

o Ολοκλήρωση του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΟΑΚΑ και  
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ µε 
ανάδοχο την Κοινοπραξία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ∆ΙΕΚΑΤ ΑΤΕ. 

o Αναβάθµιση του ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ µε 
ανάδοχο την Κοινοπραξία ∆ΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.– ΕΡΓΟΚΑΤ Α.Ε – ΓΝΩΜΩΝ Α.Ε. 

o Κατασκευή της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ µε ανάδοχο την Κ. 
ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΤΕ 

o Κατασκευή των ΚΕΝΤΡΩΝ VIP ΚΑΙ DOPING CONTROL στο ΟΑΚΑ µε ανάδοχο την 
ΕΡΕΤΒΟ ΑΤΕ. 

o Κατασκευή του ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ του Ολυµπιακού Χωριού µε ανάδοχο 
την Κ. ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΤΕ.  

o Κατασκευή ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ µε ανάδοχο 
την Κοινοπραξία Μ. ΤΟΜΗ ΑΤΕ – ΧΕΛΜΟΣ ΑΤΕ-ΚΕΡΑΜΟΣ ΑΤΟΕΕ. 

o Κατασκευή ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ µε ανάδοχο την εταιρία ΕΡΕΤΒΟ ΑΤΕ. 
o Ολυµπιακό κέντρο ΚΑΝΟ – ΣΛΑΛΟΜ µε ανάδοχο την Κοινοπραξία ΤΕΧΝΕΡΓΑ Ε. 

ΤΣΑΜΠΡΑΣ Α.Ε.Τ.Ε. – Κ. ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ 
o Κατασκευή δύο κλειστών γυµναστηρίων στο Ολυµπιακό Χωριό µε ανάδοχο την Κ. 

ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ Α.Τ.Ε. 
Παράλληλα τον Αντισεισµικό Οπλισµό ΘΩΡΑΞ εµπιστεύθηκαν: 
  

o Η Κοινοπραξία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ-ΑΚΤΩΡ-
ΤΕΒ-ΤΟΜΗ) στην κατασκευή 1100 κατοικιών στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων σε 
αντικατάσταση αντίστοιχου αριθµού κατοικιών που έπαθαν ζηµιές στο σεισµό της 7ης 
Σεπτεµβρίου 1999. 

o Η ΓΕΚΑΤ στη κατασκευή του «ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ» (Θησαυροφυλάκιο) της Τράπεζας της Ελλάδος στο Χαλάνδρι. 
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o Η ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (Κοινοπραξία της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του Οµίλου Λάτση και της 
ΤΕΠ) στην κατασκευή συγκροτήµατος παραθεριστικών κατοικιών 12.000 τ.µ. στο 
Ξυλόκαστρο. 

o Η Α&∆ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ στην κατασκευή ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 
στη Νίκαια.  

o Η  ΑΡΚΤΟΣ Α.Τ.Ε. στην κατασκευή του σταθµού της ∆ΕΗ στο Ολυµπιακό Χωριό. 
o Η Κ/Ξ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ – ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ Α.Τ.Ε. στην κατασκευή του Ινστιτούτου 

Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ). 
o Η Κ/Ξ ΕΡΕΤΒΟ – ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. στην κατασκευή Φοιτητικών Εστιών στην 

Πανεπιστηµιούπολη.  
 

∆εν υπάρχουν ακίνητα στα πάγια της εταιρίας. 

 

9.1.7.7. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 880.500,00 διαιρούµενο σε 30.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 22.500 75,00% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1.800 6,00% 

ΤΣΕΠΕΝΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 150 0,50% 

ΣΚΟΛΑΡΙΚΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ 72 0,24% 

ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.341 4,47% 

ΛΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.893 6,31% 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 540 1,80% 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ συζ. Α. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.260 4,20% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 36 0,12% 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 409 1,36% 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 100,00% 
 

9.1.7.8. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ συζ. Π. ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
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ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆. ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ Π. ΛΗ∆Α ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 9 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 29 
ΣΥΝΟΛΟ 38 

 

 

9.1.7.9. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 40 1% 44 1% 57 1% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 221 7% 165 4% 110 2% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 38% 857 27% 959 26% 1.840 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 3 0% 0 0% 0 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 2.019 63% 2.535 68% 2.819 58% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 41 1% 20 1% 8 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 3.180 100% 3.723 100% 4.833 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 18% 880 28% 881 24% 881 

Ίδια Κεφάλαια 1.061 33% 585 16% -63 -1% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 2.115 67% 3.134 84% 4.882 101% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.115 67% 3.134 84% 4.882 101% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 4 0% 5 0% 14 0% 

Σύνολο Παθητικού 3.180 100% 3.723 100% 4.833 100% 

Κύκλος Εργασιών 1.705 100% 3.716 100% 4.184 100% 

Μικτά Κέρδη 224 13% 642 17% 815 19% 

Κέρδη προ Φόρων -484 -28% -445 -12% -608 -15% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -484 -28% -466 -13% -638 -15% 
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Επιπτώσεις στην οικονοµική θέση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
 
Με την εξαγορά του 75% της «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.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 πολλαπλά και προσδοκώµενα οφέλη. 
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9.1.8. ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 60,00% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 600 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 622 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 2001 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Προϊόντα Ειδικού Χάλυβα 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 1.000.000 
∆ιάρκεια   : 5 έτη 
 
 
9.1.8.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Ειδικοί Χάλυβες Α.Ε.Ε ιδρύθηκε στο τέλος του 2001. 
 
Αποτελεί joint venture µεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, η οποία µετέχει στο κεφάλαιο 
κατά 60% και της THYSSENKRUPP MATERIALS A.G., µέλους του γνωστού, µεγάλου 
Γερµανικού µεταλλουργικού Οµίλου, που κατέχει το υπόλοιπο 40% των µετοχών.  
 
 
9.1.8.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση και εµπορία ειδικών χαλύβων (specialty 
steels) αλλά και µη σιδηρούχων µετάλλων (non ferrous metals). 
 
Σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία της θα διαδραµατίζουν οι παραγωγικές δυνατότητες και το 
εκτεταµένο παγκόσµιο δίκτυο προµηθειών της ThyssenKrupp. 
 
Οι βασικοί αποθηκευτικοί της χώροι βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Οµίλου στον 
Ασπρόπυργο, ενώ υποκατάστηµά της µε αποθηκευτικές και παραγωγικές δυνατότητες 
λειτουργεί στις εγκαταστάσεις τις Σίνδου. 
 
9.1.8.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Η Εταιρεία εµπορεύεται όλο το φάσµα των ειδικών χαλύβων (χαλυβοκράµµατα και χάλυβες 
ειδικής κατεργασίας), που χρησιµοποιούνται στην ελληνική αγορά, ενώ σκοπεύει να επεκταθεί 
και στα µη σιδηρούχα µέταλλα. 
 
Τα βασικά προϊόντα της είναι οι χάλυβες αντιτριβής, οι χάλυβες κατασκευών, οι 
εργαλιοχάλυβες και οι ανοξείδωτοι χάλυβες. 
 
9.1.8.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
Υπάρχει εξειδικευµένο δίκτυο πωλητών ενώ για δίκτυο διανοµής χρησιµοποιεί το δίκτυο 
διανοµής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. 
 
9.1.8.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
∆εν υπάρχουν ακίνητα στα πάγια της εταιρίας. 
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9.1.8.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 1.000.000,00, διαιρούµενο σε 
100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10 έκαστη. 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 60.000 60,00% 

THYSSEN KRUPP MATERIALS A.G. 40.000 40,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100,00% 
 
 
9.1.9.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΦΡΙΝΤΧΕΛΜ ΒΑΓΚΝΕΡ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΦΛΩΡΟΣ Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 5 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 2 
ΣΥΝΟΛΟ 7 

 
 
9.1.8.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ» (σε χιλ. €) 

  2002 2002% 2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 11 1% 8 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 77 6% 68 4% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 1 0% 2 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.268 93% 1.607 95% 
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Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 1 0% 13 1% 

Σύνολο Ενεργητικού 1.357 100% 1.698 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000 74% 1.000 59% 

Ίδια Κεφάλαια 1.002 74% 1.037 61% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 355 26% 614 36% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 355 26% 614 36% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 47 3% 

Σύνολο Παθητικού 1.357 100% 1.698 100% 

Κύκλος Εργασιών 853 100% 1.748 100% 

Μικτά Κέρδη 277 32% 463 26% 

Κέρδη προ Φόρων 4 1% 56 3% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ 2 0% 35 2% 
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9.1.9. ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε 
(πρώην FINANCE Α.Ε) 
           
Έµµεση συµµετοχή κατά 59,49% (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 
79,78%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 398 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 
79,78%) 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 388 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 79,78%) 
 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 2000 
Έδρα    : ∆ήµος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης   
Αντικείµενο Εργασιών  : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλύβων οπλισµού 

σκυροδέµατος. 
Μετοχικό Κεφάλαιο                     : € 498.950,00 
∆ιάρκεια   : έως το 2050 
 
 
9.1.9.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η εταιρία την 31/12/2002 περιλαµβάνεται στον όµιλο µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ FINANCE 
Α.Ε.». Σύµφωνα µε τις ληφθείσες αποφάσεις κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της 18/04/2003 προέβη: α) σε αλλαγή του σκοπού της, β) σε αλλαγή της επωνυµίας 
της  και γ) σε αλλαγή της έδρας της. 
 
9.1.9.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ο σκοπός της εταιρίας βάσει του Καταστατικού της είναι ο ακόλουθος : 

1. Η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος κάθε 
µορφής και ποιότητας. 

2. Η παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία παντός είδους υλικού που άµεσα ή 
έµµεσα συναρτώνται µε τον οπλισµό του σκυροδέµατος και ευρύτερα µε την 
κατασκευή πάσης φύσεως δοµικών έργων και έργων πολιτικού µηχανικού. 

3. Η ανάληψη εργολαβιών ή και υπεργολαβιών σχετικών µε τον οπλισµό του 
σκυροδέµατος σε πάσης φύσεως δοµικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού, 
ιδιωτικά ή δηµόσια, είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε άλλα νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα. Το αντικείµενο των ως άνω εργολαβιών ή υπεργολαβιών µπορεί, 
ενδεικτικά να αφορά: 
Α) Στην κοπή, διαµόρφωση και τοποθέτηση των πάσης µορφής 
χαλυβουργικών και άλλων προϊόντων, που απαιτούνται για την όπλιση του 
σκυροδέµατος των δοµικών έργων, µε τη χρησιµοποίηση ιδίων υλικών. 
Β) Στην παροχή υπηρεσιών κοπής, διαµόρφωσης και τοποθέτησης των πάσης 
µορφής χαλυβουργικών και άλλων προϊόντων, που απαιτούνται για την όπλιση 
του σκυροδέµατος των δοµικών έργων µε εµπορεύµατα, προϊόντα και υλικά 
τρίτων. 

4. Η ανάληψη κάθε είδους εργολαβιών ή και υπεργολαβιών σε πάσης φύσεως 
δοµικά έργα και έργα πολιτικού µηχανικού, ιδιωτικά ή δηµόσια, είτε µόνη της 
είτε σε συνεργασία µε άλλα νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. 

5. Η εµπορία πάσης φύσεως εµπορευµάτων που αφορούν στον οπλισµό του 
σκυροδέµατος, καθώς και πάσης φύσεως οικοδοµικών και συναφών υλικών. 

6. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της όπλισης του σκυροδέµατος των δοµικών 
έργων. 
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7. Η παροχή επιµόρφωσης και εκπαίδευσης στο τεχνικό και εργατοτεχνικό 
προσωπικό, που δραστηριοποιείται στον τοµέα της όπλισης του σκυροδέµατος 
των δοµικών έργων. 

8. Η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών σε συναφή, µε τους ανωτέρω 
αναφερόµενους σκοπούς, αντικείµενα. 

9. Η έρευνα, ανάπτυξη, διάδοση, προώθηση, εµπορία, µεταποίηση και παραγωγή 
ολοκληρωµένων συστηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας, για την κατασκευή ή και 
την τοποθέτηση σιδήρου οπλισµού (π.χ. συνδετήρων ράβδων οπλισµού 
πλακών κλπ.) στον τοµέα δοµικών έργων. 

10. Η παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία προϊόντων οπλισµού δοµικών έργων µε 
την εφαρµογή µεθόδων προηγούµενης τεχνολογίας. 

11. Η µελέτη, επίβλεψη ή και κατασκευή οιουδήποτε τεχνικού έργου, δηµόσιου ή 
ιδιωτικού. 

12. Κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, που µπορεί να συµβάλλει στην προώθηση 
της επιστήµης και της τέχνης του µηχανικού (Πολιτικού Μηχανικού, 
Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου κλπ.) και ειδικά σε ότι αυτές αναφέρονται στον 
τοµέα των δοµικών έργων.  

 
9.1.9.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
Προϊόντα οπλισµού σκυροδέµατος δοµικών έργων. 
 
9.1.9.4. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
Σήµερα υπάρχει διαδικασία στελέχωσης εξειδικευµένου δικτύου πωλήσεων ενώ για δίκτυο 
διανοµής θα χρησιµοποιηθεί το δίκτυο διανοµής της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ. 
 
9.1.9.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΠΑΓΙΑ 
 
∆εν υπάρχουν ακίνητα στα πάγια της εταιρίας. 
 

9.1.9.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 498.950,00 διαιρούµενο σε 17.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε 13.562 79,78% 

BJ HOLDINGS 3.408 20,05% 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 30 0,18% 

ΣΥΝΟΛΟ 17.000 100,00% 

 
9.1.9.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ 
ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
ΧΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ειδικότητα προσωπικού Αρ. προσ. (µ.ο.) 2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό  17 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  2 
ΣΥΝΟΛΟ 19 

 
9.1.9.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 
Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ» (σε 

χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 21 27% 15 26% 36 1% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 836 30% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 0 0% 4 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 57 73% 44 74% 1.934 69% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 0 0% 1 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 77 100% 60 100% 2.811 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 88 114% 88 148% 499 18% 

Ίδια Κεφάλαια 73 94% 55 92% 487 17% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 5 6% 5 8% 2.324 83% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 5 6% 5 8% 2.324 83% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Παθητικού 77 100% 60 100% 2.811 100% 

Κύκλος Εργασιών 0 - 0 - 1.823 100% 

Μικτά Κέρδη 0 - 0 - 157 9% 

Κέρδη προ Φόρων -15 - -18 - 21 1% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -15 - -18 - 21 1% 
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9.1.10. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Έµµεση συµµετοχή 98,23% (άµεση συµµετοχή εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 
99,9%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 500 χιλ. € (άµεση συµµετοχή εταιρία ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 99,90%) 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 485 χιλ. €   (άµεση συµµετοχή εταιρία 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ 99,90%) 
 
Γενικές Πληροφορίες  
 
Έτος Ίδρυσης   : 2002 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Αντικείµενο Εργασιών  : Η µεταποίηση χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος  
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 500.000 
∆ιάρκεια   : 50 έτη. 
 
9.1.10.1. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Η εταιρία δεν έχει δραστηριοποιηθεί ακόµα. 
 
Σκοπός της εταιρίας: 
Βασικός σκοπός της εταιρίας είναι η µεταποίηση και εµπορία χαλύβων οπλισµού 
σκυροδέµατος και γενικά προϊόντων σιδήρου και χάλυβα κάθε µορφής και ποιότητας. 
 
9.1.10.2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

 

9.1.10.3. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας την 31/12/2003 ανερχόταν σε € 500.000 διαιρούµενο σε 
50.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 έκαστη. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας την 31/12/2003 παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 49.950 99,900% 

B.J. HOLDINGS S.A. 50 0,100% 

ΣΥΝΟΛΟ 50.000 100,00% 
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9.1.10.4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ" (σε χιλ. €) 

  2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 38 8% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 311 64% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 137 28% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 485 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 500 103% 

Ίδια Κεφάλαια 485 100% 

Προβλέψεις 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 0 0% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 0 0% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 

Σύνολο Παθητικού 485 100% 

Κύκλος Εργασιών 0 - 

Μικτά Κέρδη 0 - 

Κέρδη προ Φόρων -15 - 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -15 - 
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9.1.11. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ 
 
Έµµεση συµµετοχή κατά 69,84% (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 70,00%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 1.173 χιλ. € % (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 70,00%) 
Λογιστική Αξία συµµετοχής την 31/12/2003 930 χιλ. € % (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 70,00%) 
 

Γενικές Πληροφορίες  
 
Έτος Ίδρυσης  : 1999 
Έδρα   : Ασπρόπυργος Αττικής  
Αντικείµενο εργασιών : Κατασκευή κτιρίων 
 
 
9.1.11.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ιδρύθηκε για την ανέγερση δύο εφαπτόµενων 
επταόροφων κτιρίων κατοικιών και καταστηµάτων στην ∆ραπετσώνα, επί των οδών Αγ. 
∆ηµητρίου, Εθνικής Αντίστασης και Μπουδούτση. 
Στην Κοινοπραξία συµµετέχουν: 
- Κατά 70% η εταιρία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ» 
- Κατά 30% η εταιρία «ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΕ» 
Το έργο έχει ήδη ολοκληρωθεί και παραδοθεί σήµερα. 

 

9.1.11.2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 4 0% 2 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 1 0% 1 0% 0 0% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.666 100% 1.647 100% 1.184 100% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 1 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 1.673 100% 1.650 100% 1.184 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 0 0% 0 0% 0 0% 

Ίδια Κεφάλαια 1.172 70% 1.409 85% 1.079 91% 

Προβλέψεις 0 0% 0% 0 0% 0 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 9% 298 18% 241 15% 105 

Σύνολο Υποχρεώσεων 298 18% 241 15% 105 9% 
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Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 203 0% 12% 0 0 0% 

Σύνολο Παθητικού 1.673 100% 1.650 100% 1.184 100% 

Κύκλος Εργασιών 243 100% 1.596 100% 661 100% 

Μικτά Κέρδη 34 14% 84 5% 47 7% 

Κέρδη προ Φόρων 1 0% 32 2% -45 -7% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -22 -80 -12% -9% -41 -3% 
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9.1.12. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΜΕΚ ΑΤΕ - ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 
(ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ) 
 
Έµµεση συµµετοχή κατά 54,88% (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 55,00%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 18 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 55,00%) 
 

Αντικείµενο εργασιών : Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες για Εµπορικά Κτίρια 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Γενικές Πληροφορίες  
 
Έτος Ίδρυσης  : 2003  
Έδρα   : Ασπρόπυργος Αττικής 

 
 
9.1.12.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ιδρύθηκε για να πραγµατοποιηθεί αγορά οικοπέδου 
(εµβαδού 1.113 τ.µ.) στη περιοχή Άγιος Θωµάς στο Μαρούσι από το Ινστιτούτο Γεωλογικών 
και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) και κατασκευή του έργου «Ανέγερση Πολυόροφου 
Συγκροτήµατος Γραφείων – Καταστηµάτων – και χώρων Στάθµευσης» στο ως άνω οικόπεδο 
και στη συνέχεια πώληση του συνόλου των οριζοντίων ιδιοκτησιών σε τρίτους. 
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9.1.13. ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε (πρώην 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ). 
 
Α) Άµεση συµµετοχή κατά 22,85% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 87 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 87 χιλ. € 
 

Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 293 χιλ. (άµεση συµµετοχή  ετ. Μπήτρος 
Μεταλλουργική ΑΕΒΕ 76,92%) 

Β) Έµµεση συµµετοχή κατά 75,64%  (άµεση συµµετοχή ετ. Μπήτρος Μεταλλουργική 
ΑΕΒΕ 76,92%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 294 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ετ. Μπήτρος Μεταλλουργική 
ΑΕΒΕ 76,92%) 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους (άµεση συµµετοχή ετ. Μπήτρος 
Μεταλλουργική ΑΕΒΕ 76,92%) 

 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 2000 
Έδρα    : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής  
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 381.550,00 
∆ιάρκεια   : έως το 2050 
 
9.1.13.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η εταιρία έως τα µέσα του 2002 συµπεριλαµβανόταν στον όµιλο µε την επωνυµία 
«ΜΠΗΤΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΕ» και σύµφωνα µε τις ληφθείσες αποφάσεις κατά την Γενική 
Συνέλευση των µετόχων της 27/06/2002 προέβη σε: α) σε αλλαγή του σκοπού της, και β) σε 
αλλαγή της επωνυµίας της. 
 
9.1.13.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
Ο σκοπός της εταιρίας είναι ο ακόλουθος : 
1. α) Η ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία µηχανηµάτων οπλισµού σκυροδέµατος και εν 

γένει µεταλλουργικών µηχανηµάτων. 
β) Η έρευνα και η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων διεθνών επαγγελµατικών ενώσεων και οργανισµών για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
µε στόχο την βελτίωση της παραγωγικότητας πάσης φύσεως µεταλλουργικών 
µηχανηµάτων. 

2. Η οικονοµική εκµετάλλευση εφευρέσεων, επινοήσεων, σχεδιασµάτων και υποδειγµάτων 
χρησιµότητας. 

3. Περαιτέρω, προς πραγµατοποίηση των παραπάνω σκοπών η εταιρία δικαιούται: 
      Α) Να συνάπτει κάθε είδους συµβάσεις ή συµφωνίες µε φυσικά ή νοµικά   πρόσωπα 
δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εταιρίες της ηµεδαπής και της αλλοδαπής. 
      Β) Να αντιπροσωπεύει σχετικούς µε τους σκοπούς της εταιρίας εµπορικούς οίκους 
ηµεδαπής ή αλλοδαπούς. 
      Γ) να παρέχει τεχνικές ή συµβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και να εκπαιδεύει το ανθρώπινο δυναµικό τους. 

4. Η συντήρηση, επισκευή καθώς και η βελτίωση (µέσω προσθηκών κ.λ.π) κάθε είδους 
µηχανηµάτων µεταλλουργίας. 

5. Αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού. 
6. Η ανάληψη κάθε συναφούς εµπορικής ή άλλης δραστηριότητας και η διενέργεια κάθε 

υλικής πράξης ή δικαιοπραξίας συνδεόµενης αµέσως ή εµµέσως µε τους σκοπούς της 
εταιρίας ή αποβλέπουσα αµέσως ή εµµέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της 
εταιρίας».   
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9.1.13.3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

 
Εξειδικευµένα µηχανήµατα ειδικών αναγκών. 
 
9.1.13.4. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
∆εν υπάρχει. 
 
9.1.13.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ 

∆εν υπάρχουν ακίνητα στα πάγια της εταιρίας. 
 

9.1.13.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 381.550,00 διαιρούµενο σε 13.000 
κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 2.970 22,846% 

ΣΚΑΝ∆ΑΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 30 0,231% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 10.000 76,923% 

ΣΥΝΟΛΟ 13.000 100,00% 

 
9.1.13.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητα προσωπικού Αρ. προσ. (µ.ο.) 2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό  2 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  4 
ΣΥΝΟΛΟ 6 
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9.1.13.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 3 4% 2 0% 4 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 0 0% 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 0 0% 633 84% 622 67% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 84 96% 122 16% 299 32% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 88 100% 758 100% 926 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 88 100% 382 50% 382 41% 

Ίδια Κεφάλαια 86 98% 376 50% 382 41% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 2 2% 381 50% 544 59% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2 2% 381 50% 544 59% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Παθητικού 88 100% 758 100% 926 100% 

Κύκλος Εργασιών 0 - 0 - 230 100% 

Μικτά Κέρδη 0 - 0 - 7 3% 

Κέρδη προ Φόρων -2 - -3 - 5 2% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -2 - -3 - 5 2% 
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9.2. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ποσοστό άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής 
µητρικής µεγαλύτερο ή ίσο του 20% και µικρότερο του 50%) 

 
9.2.1. ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
 
Άµεση συµµετοχή κατά 22,52% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 5.211 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 6.468 χιλ. € 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος Ίδρυσης   : 1974 
Έδρα    : Κοινότητα Αφιδνών Αττικής 
Αντικείµενο Εργασιών   : Παραγωγή αµαξωµάτων και µέσων µεταφοράς 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 5.202.000 
∆ιάρκεια   : 30 έτη (ήτοι έως το 2004) 
 
 
9.2.1.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κατέχει από 35ετίας µια από τις πρώτες θέσεις στον κλάδο της 
παραγωγής αµαξωµάτων και κάθε µεταλλικής κατασκευής µέσων µεταφοράς, τροχαίου 
υλικού, σιδηροδροµικών βαγονιών και ειδικών προϊόντων µε εξειδίκευση στην κάλυψη 
αναγκών της εσωτερικής αγοράς, των ενόπλων δυνάµεων & του ΟΣΕ και µε έντονη 
εξαγωγική δραστηριότητα στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή. 
 
Σταθµό στην ιστορία της αποτελεί η δηµιουργία των νέων βιοµηχανικών της εγκαταστάσεων 
στην Α' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, επένδυση συνολικού ύψους 3,8 δισεκατοµµυρίων δραχµών, η οποία 
ξεκίνησε το 1999 και ετέθη σε λειτουργία εντός εξαµήνου, και επεκτείνεται συνεχώς µέχρι 
σήµερα, αρχές του 2002, µε νέες επενδύσεις σε επιπλέον κτίρια και υπερσύγχρονο 
παραγωγικό εξοπλισµό. 
 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ εισήλθε στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, σε ποσοστό 
30%, στο τέλος του 1999, µαζί µε την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, σε µια συντονισµένη 
επιχειρηµατική κίνηση. 
 
9.2.1.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής αµαξωµάτων και κάθε µεταλλικής 
κατασκευής µέσων µεταφοράς, τροχαίου υλικού και ειδικών προϊόντων. 
 
Όλες οι παραγωγικές της δραστηριότητες ασκούνται στη νέα, υπερσύγχρονη παραγωγική 
µονάδα του Βόλου, η οποία συγκαταλέγεται µεταξύ των µεγαλύτερων και πλέον σύγχρονων 
βιοµηχανικών συγκροτηµάτων του κλάδου στην Ευρώπη.  
 
Η µονάδα αυτή είναι εγκατεστηµένη σε γήπεδα συνολικής έκτασης 56.000 τ.µ. και αποτελείται 
από βιοµηχανοστάσια συνολικής επιφάνειας 26.000  τ.µ. 
 
∆ιαθέτει καθετοποιηµένη µονάδα σχεδιασµού, µελέτης-ανάπτυξης νέων προϊόντων και 
παραγωγής εφοδιασµένη µε σχεδιαστικά προγράµµατα PRO-ENGINEER και AutoCAD µε 
πλήρες µηχανουργείο, ελασµατουργείο, τµήµα συγκολλήσεων µε 14 ροµποτικά συστήµατα 
ηλεκτροσυγκόλλησης, µεταλλοβολές, βαφεία και λοιπά εξειδικευµένα παραγωγικά τµήµατα µε 
εξοπλισµό εγκαταστηµένης ισχύος 3000 kW. 
 
Παράλληλα η εταιρεία διαθέτει κτίρια και γραφεία διοίκησης τόσο στον Βόλο όσο και στην 
Αθήνα όπου επιπλέον συντηρεί έκθεση προϊόντων της και γραφεία πωλήσεων στην έξοδο της 
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Εθνικής Οδού προς Κρυονέρι – Αγ. Στέφανο και εργοστάσιο ελαφρών κατασκευών – 
συνεργείο επισκευών στα Κιούρκα – Αφιδνών. 
 
 
9.2.1.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Η Εταιρεία κατασκευάζει και προµηθεύει τους πελάτες της (τσιµεντοβιοµηχανίες, 
χαλυβουργικές βιοµηχανίες, κατεψυγµένων τροφίµων, κλπ.), µε µια ολοκληρωµένη σειρά 
αµαξωµάτων.  
Προσανατολίζεται κυρίως σε 3 βασικούς άξονες:  
 
ΕΝΟΠΛΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ: Κατασκευάζει χαµηλής φόρτωσης ηµιρυµουλκούµενους 
αρµατοφορείς, µικρότερα στρατιωτικά ρυµουλκούµενα, ηµιρυµουλκούµενα και πλατφόρµες 
κατάλληλες για τη µεταφορά πυραύλων ή κλωβών, βυτία νερού ή καυσίµων, κλωβούς κλπ. 
 
ΟΣΕ: Κατασκευάζει βαγόνια βυτιοφόρα, βαγόνια πλατφόρµες, αλλά και βαγόνια κατάλληλα 
για τη µεταφορά εµπορευµάτων ή επιβατών σύµφωνα µε τις ∆ιεθνείς Προδιαγραφές. 
Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Κατασκευάζει φορτηγά, ψυγεία, µπετονιέρες, βυτία κλπ. 
 
Τέλος, µετά τους σεισµούς στα Γρεβενά και το Αίγιο το 1995 και στην Αθήνα το 1999 η 
εταιρεία δραστηριοποιήθηκε και στην κατασκευή πλήρως εξοπλισµένων οικίσκων, τύπου 
κοντέινερ, που χρησιµοποιήθηκαν για την στέγαση των σεισµοπαθών. 
 

9.2.1.4. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Υπάρχει εξειδικευµένο δίκτυο πωλήσεων. 

9.2.1.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Α. ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ (σε χιλ. €)

Οικόπεδο 28.124 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ (κτήση 
1999) 40 

Οικόπεδο 8.459 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ (κτήση 
1999) 17 

Οικόπεδο 10.050 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ (κτήση 
1999) 204 

Οικόπεδο 3.570 τ.µ. Ν. Κηφισιά Αττικής 
(κτήση 2003) 1.544 

ΣΥΝΟΛΟ 31/12/2003 1.895 

Β, ΚΤΙΡΙΑ  

Βιοµηχανοστάσιο 10.889 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 3.001 

Βιοµηχανοστάσιο 2.256 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 1.036 

Βιοµηχανοστάσιο 7.416 τ.µ ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ 2.857 

Κτίριο γραφείων 3.173 τ.µ Ν. Κηφισιά Αττικής 3.188 

Λοιπά τεχ. έργα σε ακίνητα τρίτων 13 

ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΡ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΤΡΙΤΩΝ 152 

Σύνολο 31/12/2003 10.249 

Μείον Αποσβέσεις 31/12/2003 949 

 135 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. – ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2003 

 



Καθαρή Αξία 31/12/2003 9.300 

 
 
9.2.1.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 5.202.000,00 διαιρούµενο σε 
1.734.000 ονοµαστικής αξίας € 3,00 έκαστη. 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 825.076 47,58% 

ΚΙΟΛΕΪ∆Η συζ. Ν. ΚΑΛΛΙΟΠΗ 24.235 1,40% 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ν. ΜΑΡΙΑ 4.549 0,26% 

ΝΚ ΤΡΕΗΛΕΡΣ ΑΕ 216.161 12,47% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 390.576 22,52% 

GIBDALE OVERSEAS LTD 54.681 3,16% 

CHINERIDGE LTD 54.681 3,16% 

FAIRHOLM ENTERPRISES LTD 54.681 3,15% 

MAYBOIL LTD 54.679 3,15% 

RUNIUS OVERSEAS LTD 54.681 3,15% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.734.000 100,00% 
 
9.2.1.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΛΕΚΚΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΣΙΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
 

Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό 90 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 297 
ΣΥΝΟΛΟ 387 
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9.2.1.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΝΙΚ. ΑΕΒΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003%

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 418 1% 870 2% 800 1% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 28 0% 1.311 2% 2.450 4% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 13.170 36% 14.226 27% 19.609 36% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 520 1% 531 1% 524 1% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 22.376 61% 35.475 68% 30.403 55% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 25 0% 53 0% 1.302 2% 

Σύνολο Ενεργητικού 36.538 100% 52.466 100% 55.088 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 3.803 10% 5.202 10% 5.202 9% 

Ίδια Κεφάλαια 28.717 18.260 50% 27.794 53% 52% 

Προβλέψεις 72 0% 26 0% 11 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 365 1% 148 0% 3.942 7% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 16.773 46% 24.235 46% 22.091 40% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 17.138 47% 24.383 46% 26.033 47% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 1.068 3% 263 1% 326 1% 

Σύνολο Παθητικού 36.538 100% 52.466 100% 55.088 100% 

Κύκλος Εργασιών 21.519 100% 28.591 100% 30.794 100% 

Μικτά Κέρδη 4.269 20% 4.680 16% 5.482 18% 

Κέρδη προ Φόρων 2.587 12% 2.979 10% 2.748 9% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ 1.544 7% 2.109 7% 1.986 6% 

 
9.2.1.9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
Η προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας διαγράφεται θετική για την επόµενη τετραετία, 
λαµβανοµένων υπόψη των επιβεβαιωµένων ανεκτέλεστων παραγγελιών . 
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. 
 
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 
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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. 
Σηµαντικά έσοδα αναµένεται επίσης να εισρεύσουν (µέσω της µερισµατικής πολιτικής της 
εταιρίας) στην «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» κατά την επόµενη τριετία δεδοµένης της 
υψηλής αξίας των επιβεβαιωµένων ανεκτέλεστων παραγγελιών. 
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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9.2.2. DEMIL Α.Ε. 
Α) Άµεση συµµετοχή κατά 37,50% 
Αξία κτήσης συµµετοχής 664 χιλ. € 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 652 χιλ. € 
 
Β) Έµµεση συµµετοχή κατά 5,63% (άµεση συµµετοχή ετ. Κιολείδης Νικ. ΑΕΒΕ 25,00%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 456 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ετ. Κιολείδης Νικ. ΑΕΒΕ 25,00%) 
Μέθοδος αποτίµησης ιστορικού κόστους (άµεση συµµετοχή ετ. Κιολείδης Νικ. ΑΕΒΕ 
25,00%) 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 443 χιλ. (άµεση συµµετοχή ετ. Κιολείδης 
Νικ. ΑΕΒΕ 25,00%) 
 
Γενικές Πληροφορίες 
Έτος Ίδρυσης   : 2000 
Έδρα    : ∆ήµος Αιγαλέου 
Αντικείµενο Εργασιών         : Επιθεώρηση – ∆ιάγνωση και Καταστροφή Πυροµαχικών, 

Χαρτογράφηση περιοχών 
Μετοχικό Κεφάλαιο  : € 1.761.000,00 
∆ιάρκεια   : 50 έτη (ήτοι µέχρι το 2050) 
 
 
9.2.2.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Η Ελληνική Ανώνυµος Εταιρεία  Επεξεργασίας – Ανακύκλωσης και Καταστροφής Αµυντικού 
Υλικού, η οποία φέρει τον διακριτικό τίτλο “DEMIL Α.Ε.”, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2000, 
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. 
 
Τρεις Ελληνικές εταιρίες έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους στη DEMIL: η ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε., η SPACE CONSULTING A.E. και η NΙK. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ. 
 
Το έναυσµα της ίδρυσης αυτής της µονάδας έδωσαν οι απαιτήσεις τόσο των Ελληνικών 
Ενόπλων ∆υνάµεων όσο και των χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, για 
αποσυµφόρηση των αποθηκών τους από παλαιάς τεχνολογίας αποσυρθέντα πυροµαχικά. 
 
Οι ανάγκες αυτές, σε συνδυασµό µε το διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον του κράτους και των 
πολιτών για τους κινδύνους του περιβάλλοντος και της υγείας από την τυχόν καταστροφή 
πυροµαχικών µε τη χρήση µη αποτελεσµατικών και µη ενδεικνυόµενων, από πλευράς 
ασφαλείας, µεθόδων, κατέστησε την επιχειρηµατική αυτή πρωτοβουλία επιτακτική και 
επείγουσα. 
 
Για την ευκολότερη διείσδυση στην αγορά, τόσο της Ελλάδας όσο και των Βαλκανίων σε 
πρώτη φάση, καθώς και την ταχύτερη υλοποίηση των επενδυτικών της προγραµµάτων, η 
DEMIL αποφάσισε την συνεργασία µε στρατηγικό εταίρο. Υπογράφηκε Μνηµόνιο 
Συνεργασίας µε την ΠΥΡΚΑΛ, τόσο στον Εµπορικό όσο και στον Βιοµηχανικό τοµέα και 
σύντοµα θα ιδρυθούν 2 νέες εταιρίες που θα καλύψουν τις δραστηριότητες του τοµέα αυτού. 
 
Τα οφέλη που προκύπτουν και για τα δύο µέρη από αυτή τη συνεργασία είναι σηµαντικά και 
µακροχρόνια.  Ήδη ο νέος φορέας που θα προκύψει από την συνεργασία Demil - ΠΥΡΚΑΛ 
επεξεργάζεται σχέδια συµβάσεων, και σύντοµα θα ξεκινήσει η βιοµηχανική δραστηριότητα.  
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9.2.2.2. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Η Εταιρεία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στα ακόλουθα: 
 
1) Επιθεώρηση - ∆ιάγνωση Πυροµαχικών 
Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στην επιθεώρηση των πυροµαχικών προκειµένου να 
διαπιστωθεί είτε η επιχειρησιακή τους κατάσταση, είτε η δυνατότητα ασφαλούς µεταφοράς 
τους προς καταστροφή αν πρόκειται για αποσυρθέντα πυροµαχικά.   
 
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 όργανα διοίκησης 
και ελέγχου των ανωτέρω συστηµάτων, συσκευές επικοινωνίας, γεννήτρια ρεύµατος, 
σύστηµα κλιµατισµού κλπ.  
 
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 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 δύο φάσεις, αναφορικά την αποσυναρµολόγηση των 
πυροµαχικών και την απογόµωση αυτών.  
Κατή την φάση της αποσυναρµολόγησης τα πυροµαχικά µέσω ειδικών µηχανηµάτων 
αποσυναρµολογούνται στα διάφορα µέρη που τα αποτελούν, όπως ο κάλυκας, ο 
πυροσωλήνας, ο κύριος κορµός κλπ. Στη δεύτερη φάση γίνεται ο διαχωρισµός των 
εκρηκτικών και προωθητικών από τα µεταλλικά µέρη του πυροµαχικού. Ο διαχωρισµός αυτός 
επιτυγχάνεται δια φυσικών µεθόδων όπως τήξη, εκχύλιση κλπ. Τα µεταλλικά µέρη των 
πυροµαχικών καθώς και ένα υψηλό ποσοστό των εκρηκτικών ανακυκλώνονται και µόνο ένα 
µικρό ποσοστό οδηγείται προς καύση σε ειδικό αποτεφρωτήρα. 
 
9.2.2.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
∆εν υπάρχουν. 
 
9.2.2.4. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 
∆εν υπάρχει. 
 
9.2.2.5. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
∆εν υπάρχουν ακίνητα στα πάγια της εταιρίας. 
 
9.2.2.6. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 1.761.000,00 διαιρούµενο σε 
60.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 έκαστη. 
 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε 22.500 37,50% 
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SPACE CONSULTING Α.Ε 22.500 37,50% 

Ν. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε 15.000 25,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 60.000 100,00% 
 
9.2.2.7. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΜΠΕΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

Ειδικότητα προσωπικού Αρ. προσ.(µ.ο.)2003 
∆ιοικητικό Προσωπικό  2 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό  0 
ΣΥΝΟΛΟ 2 

 
9.2.2.8. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «DEMIL ΑΕ» (σε χιλ. €) 

  2001 2001% 2002 2002% 2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 1.357 74% 1.698 80% 1.915 90% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0% 0% 0 0 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 132 7% 132 6% 133 6% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 9 0% 9 0% 3 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 347 19% 279 13% 69 3% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 0 0% 0 0% 1 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 1.844 100% 2.118 100% 2.121 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.761 95% 1.761 83% 1.761 83% 

Ίδια Κεφάλαια 1.771 96% 1.770 84% 1.738 82% 

Προβλέψεις 0 0% 0 0% 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 0 0% 0 0% 
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Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 73 4% 347 16% 383 18% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 73 4% 347 16% 383 18% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 0 0% 0 0% 0 0% 

Σύνολο Παθητικού 1.844 100% 2.118 100% 2.121 100% 

Κύκλος Εργασιών 0 - 0 - 0 - 

Μικτά Κέρδη 0 - 0 - 0 - 

Κέρδη προ Φόρων 10 - -1 - -32 - 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ 10 - -1 - -32 - 

 
 
9.1.10.9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 
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 σηµαντικό 
παράγοντα για την δυναµική επέκταση της δραστηριότητας της εταιρίας σε αυτές τις περιοχές. 
 
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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9.2.3. ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
 
Έµµεση συµµετοχή κατά 32,93% (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 33,00%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 330 χιλ. €  (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 33,00%) 
Λογιστική αξία συµµετοχής την 31/12/2003 99 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 33,00%) 
 
Γενικές Πληροφορίες 
 
Έτος ίδρυσης   : 2002 

  

 

   

Έδρα               : ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής 
Αντικείµενο Εργασιών     : Παραγωγή, επεξεργασία και εµπορία χαλύβων οπλισµού  
                                          σκυροδέµατος κάθε µορφής και ποιότητας. 
Μετοχικό Κεφάλαιο         : € 1.000.000 
∆ιάρκεια                          : 50 έτη   

 
9.2.3.1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 
Ο Όµιλος εταιρειών της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ δραστηριοποιείται στην αγορά των 
Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος (Χ.Ο.Σ.) από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εισάγοντας, 
κρατώντας αποθέµατα και διακινώντας Χ.Ο.Σ. σε ράβδους σε ολόκληρη τη χώρα. 

Με την εξαγορά της «ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ», το 2001, η σχέση του Οµίλου µε τη 
συγκεκριµένη αγορά γίνεται βαθύτερη και ουσιαστικότερη, αφού, αφενός, την εµπορία 
συνοδεύει πλέον η παραγωγή και, αφετέρου, στις ράβδους προστίθενται και οι συνδετήρες 
και µάλιστα µε τη µορφή ενός προϊόντος επαναστατικά καινοτοµικού, του Αντισεισµικού 
Οπλισµού «ΘΩΡΑΞ». 
 
 Το 2000, η πολιτεία θέσπισε τον Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος 
(ΚΤΧ 2000), ο οποίος κωδικοποιεί τους κανόνες, που πρέπει να διέπουν τη διακίνηση, την 
αποθήκευση, την κατεργασία και την τοποθέτηση του οπλισµού του σκυροδέµατος, και 
επιβάλλει την εφαρµογή τους προβλέποντας συγκεκριµένες ποινές για τους παραβάτες. 

 Η θέσπιση του ΚΤΧ 2000 και η λήψη των συνοδευτικών του Υπουργικών Αποφάσεων 
ανατρέπει τα µέχρι σήµερα δεδοµένα στην αγορά του οπλισµού του σκυροδέµατος ωθώντας 
την προς σοβαρή αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό. 

Σπεύδοντας να ανταποκριθεί στις νέες αυτές ανάγκες και απαιτήσεις και φιλοδοξώντας να 
προσφέρει υψηλού επιπέδου, ολοκληρωµένες υπηρεσίες οπλισµού σκυροδέµατος, ο Όµιλος 
δηµιούργησε τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Ανώνυµη Βιοµηχανική και 
Εµπορική Εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων υπηρεσιών οπλισµού σκυροδέµατος. 
 
 
Η ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, η οποία δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της κατεργασίας και της τοποθέτησης του οπλισµού, δίνει στον Όµιλο τη δυνατότητα να 
προσφέρει, πλέον, το πλήρες φάσµα των προϊόντων και των  υπηρεσιών, που αφορούν στον 
οπλισµό του σκυροδέµατος των δοµικών έργων, και, µάλιστα, σε ένα ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών ποιοτικό επίπεδο, που ξεπερνά κατά πολύ τα σηµερινά δεδοµένα της 
εγχώριας αγοράς.  
 
9.2.3.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Οι εγκαταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ βρίσκονται στην Αττική, στη 
βιοµηχανική περιοχή του Ασπροπύργου, σε οικόπεδο έκτασης 17 στρ. και καταλαµβάνουν 
στεγασµένο χώρο 6.000 τ.µ.  
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Ο µηχανολογικός της εξοπλισµός αποτελείται από πέντε υπεραυτόµατες γραµµές κοπής και 
διαµόρφωσης Χ.Ο.Σ. σε ράβδους και ρολλούς. Πρόκειται για τα πλέον σύγχρονα µηχανήµατα 
στο είδος τους παγκοσµίως, αφού είναι τα πιο πρόσφατα µοντέλα, που έχει παράξει ο 
µεγαλύτερος κατασκευαστής µηχανών κατεργασίας Χ.Ο.Σ. στον κόσµο. Ο προγραµµατισµός 
τους γίνεται αυτόµατα, µε τη χρήση ειδικού λογισµικού. 
Η Εταιρεία διαθέτει, επίσης, ειδικά φορτηγά για τη διακίνηση και την ανύψωση του οπλισµού 
στις θέσεις τοποθέτησης καθώς και αυτοκινούµενους γερανούς. 
 

Σε κάθε περίπτωση, του παρέχεται πλήρης τεχνική υποστήριξη. 

 

Αξιοσηµείωτο είναι, επίσης, και το έργο του οπλισµού του σκυροδέµατος µε ίδια υλικά στο 
συγκρότηµα παραθεριστικών κατοικιών, συνολικής επιφάνειας 12.000 τ.µ., που ανεγείρει η 
Εταιρεία ΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, θυγατρική της ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. του Οµίλου Λάτση, στο 
Ξυλόκαστρο.  

Στελεχώνεται από οµάδα µηχανικών και εµπειροτεχνών µε πολύ µεγάλη εµπειρία σε εργασίες 
σιδηροπλισµού.  
 
Ο όλος οργανισµός (εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, συστήµατα, στελέχωση) συνιστά το πλέον 
σύγχρονο Κέντρο Κατεργασίας Χαλύβων Οπλισµού Σκυροδέµατος της χώρας. 
 
9.2.3.3. ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
 
Όπως προαναφέρθηκε, η Εταιρεία παρέχει όλο το φάσµα των προϊόντων και των υπηρεσιών, 
που αφορούν στον οπλισµό του σκυροδέµατος, δηλαδή τη σύνταξη των πινάκων 
(καταλόγων), την κοπή και τη διαµόρφωση καθώς και την τοποθέτηση, µαζί µε όλα τα – κύρια 
και δευτερεύοντα - απαιτούµενα υλικά (ράβδους Χ.Ο.Σ., Αντισεισµικό Οπλισµό ΘΩΡΑΞ, 
αποστατήρες, δοµικό πλέγµα, σύρµα πρόσδεσης κ.λ.π.) 
 
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε το πλήρες «πακέτο» των προϊόντων και των 
υπηρεσιών είτε µεµονωµένα προϊόντα και υπηρεσίες είτε, τέλος, το συνδυασµό, που ταιριάζει 
στις ανάγκες του. 

 
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται µε τις προδιαγραφές του ΚΤΧ 2000, καθώς και 
του Ελληνικού Κανονισµού Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ 2000) και του Ελληνικού 
Αντισεισµικού Κανονισµού (ΕΑΚ 2000), χορηγούνται δε όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΤΧ 
2000 πιστοποιητικά. 
 
9.2.3.4. ΕΡΓΑ 

Η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει και εκτελεί αξιόλογο αριθµό µεγάλων και µικρότερων έργων.  
 
Το σηµαντικότερο εξ αυτών είναι οι εργασίες διαµόρφωσης και τοποθέτησης σιδηροπλισµού 
µε ίδια υλικά στην «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ», ένα από τα µεγαλύτερα οικιστικά έργα, που 
έχουν εκτελεστεί ποτέ στη χώρα, εφάµιλλο του Ολυµπιακού χωριού, η πρώτη φάση του 
οποίου αφορά στην κατασκευή 1100 κατοικιών στο ∆ήµο Άνω Λιοσίων, σε αντικατάσταση 
όσων καταστράφηκαν στο σεισµό του Σεπτεµβρίου 1999. Για τις ανάγκες του έργου αυτού η 
Εταιρεία κατεργάζεται και τοποθετεί 1500 τόνους οπλισµού µηνιαίως. 
 

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Ολυµπιακών Έργων, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ προσφέρει πλήρεις υπηρεσίες διαµόρφωσης και τοποθέτησης 
σιδηροπλισµού στην κατασκευή της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ µε 
ανάδοχο την Κοινοπραξία ΚΟΥΡΤΙ∆ΗΣ ΑΤΕ – ELLISDOΝ και στην κατασκευή των 
ΚΕΝΤΡΩΝ VIP ΚΑΙ DOPING CONTROL στο ΟΑΚΑ µε ανάδοχο την ΕΡΕΤΒΟ ΑΤΕ. 

Η συνολική επιφάνεια των δύο έργων είναι 12.000τµ και η ποσότητα του τοποθετούµενου 
οπλισµού υπερβαίνει τους 1.500 τόνους. 
Άλλα, µικρότερης κλίµακας έργα είναι το συγκρότηµα σχολείων, που κατασκευάζει η 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. στη Νίκαια (περίπου 2000 κ.µ.), καθώς και οι νέες 
εγκαταστάσεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ στη Μάνδρα (1200 κ.µ. περίπου).  
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Παράλληλα η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ εκτελεί ένα σηµαντικό αριθµό 
ιδιωτικών έργων, όπως κτίρια γραφείων, συγκροτήµατα κατοικιών και µεµονωµένες κατοικίες 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής. 

 

       

9.2.3.5. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήµερα σε € 1.000.000,00 διαιρούµενο σε 
100.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας € 10,00 έκαστη. 

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 33.000 33,00% 

J.B. HOLDINGS S.A 31.000 31,00% 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ 12.000 12,00% 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-

ΚΟΥΡΕΜΠΑΣ 8.000 8,00% 

ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ-
ΚΟΥΡΕΜΠΑΣ 2.000 2,00% 

ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 8.000 8,00% 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4.000 4,00% 

ΜΑΡΙΚΑ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2.000 2,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 100.000 100,00% 
 
 
9.2.3.6. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ – ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας είναι το ακόλουθο: 
 

ΜΕΛΟΣ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. 

ΜΠΗΤΡΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ 

ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΣΤΑΥΡΟΣ ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΟΥΡΕΜΠΑΣ Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 

ΜΑΡΚΟΣ Π. ΗΛΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ∆Σ 
 
Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην εταιρία στην χρήση του 2003 
παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:   
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Ειδικότητες Αρ. προσωπικού (µ.ο.) 
2003 

∆ιοικητικό Προσωπικό 34 
Εργατοτεχνικό Προσωπικό 43 
ΣΥΝΟΛΟ 77 

 
 
 
9.2.3.7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
 

Συνοπτικά Οικονοµικά Μεγέθη «ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕΤΕ» (σε χιλ. €) 

  2003 2003% 

Αναπόσβεστα Έξοδα Εγκατάστασης 6 0% 

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 0 0% 

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 642 5% 

Συµµετοχές & Μακρ/µες απαιτήσεις 32 0% 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 13.269 95% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Ενεργητικού 7 0% 

Σύνολο Ενεργητικού 13.956 100% 

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000 7% 

Ίδια Κεφάλαια 299 2% 

Προβλέψεις 0 0% 

Μακρ/µες Υποχρεώσεις 0 0% 

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις 13.645 98% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.645 98% 

Μεταβατικού λογαριασµοί Παθητικού 13 0% 

Σύνολο Παθητικού 13.956 100% 

Κύκλος Εργασιών 24.795 100% 

Μικτά Κέρδη 5.997 24% 

Κέρδη προ Φόρων -701 -3% 

Κέρδη µετά από φόρους & Αµοιβές ∆.Σ -701 -3% 
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9.3. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ποσοστό 
άµεσης ή έµµεσης συµµετοχής µητρικής µικρότερο του 20%) 

Λογιστική Αξία συµµετοχής κατά την 31/12/2003 20 χιλ. € (άµεση συµµετοχή ΝΙΚ. 
ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ 3,94%) 

Αντικείµενο Εργασιών : ∆ιαχείρηση και Ανάπτυξη του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας  

 

5. Φ. Λόκκας  

 

 

 
9.3.1.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 
 

Έµµεση συµµετοχή κατά 0,89% (άµεση συµµετοχή ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ 3,94%) 
Αξία κτήσης συµµετοχής 23 χιλ. €  (άµεση συµµετοχή ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ 3,94%) 

 
Γενικές Πληροφορίες  
 
Έτος Ίδρυσης  : 2001  
Έδρα   : ∆ήµος Αισωνίας Μαγνησίας 

Μετοχικό Κεφάλαιο   : 593 χιλ. € 
 
 
 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνθέτουν οι εξής: 
1. Η. Ξηρακιάς  
2. Α. Καρκανιάς  
3. Κ. Γουργουλιάνης 
4. Α. Κοκκίνης  

6. Ι. Μπακούρος  
7. Β. Μπέλλης  
8. Γ. Οικονόµου  
9. Ι. Παπαµιχαήλ 
10. Α. Παππής 
11. Π. Πλατίδης 
12. Ν. Ρώµνιος  
13. Ε. Σίττας  

 
Μετοχική Σύνθεση 

Η εταιρία «Νικ. Κιολεϊδης ΑΕΒΕ» συµµετέχει στην εταιρία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» κατά ποσοστό 3,94%. 
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9.4. ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ 

 
9.4.1.EUROPEAN STEEL S.A. 
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. 
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: 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΟΥΣ 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 31/12/2003 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. 
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9.5. ∆ιάρθρωση Οµίλου την 31/12/2003 

 
Η διάρθρωση του οµίλου κατά την 31/12/2003 παρατίθεται κάτωθι: 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ

ΑΒΕΤΕ
59,49%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

98,23%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΤ/ΕΣ ΑΤΕΒΕ

22,85% + 75,64%

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
22,53%

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
50%

ΜΠΗΤΡΟΣ
THYSSEN Α.Ε.

60%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ

32,93%

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.
75%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.

74,57%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

98,33%

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
99%

ΜΠΗΤΡΟΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

99,78%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

DEMIL A.E.
37,5% + 5,6%

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.

99%

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.
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9.5.1. ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 
Μεταξύ της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε» και των υπολοίπων εταιριών του Οµίλου µε 
βάση τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2003 έχουν πραγµατοποιηθεί οι συναλλαγές και 
υπάρχουν µε 31/12/2003 τα εταιρικά υπόλοιπα τα οποία καταγράφονται αναλυτικά στους 
ακόλουθους πίνακες: 
 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΕΣ (ποσα σε χιλ. €) 

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ                       0 

2 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 3   28 0 0 2.611 409 33 164 91 8 3.346 

3 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ   0   346     0   0     346 

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ                       0 

5 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. 
ΑΕ                        0 

6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ   894           1.246   36   2.176 

7 ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ   107       6           114 

8 
ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 

  9       38           47 

9 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ 
ΑΕ   0 56     70   49       175 

10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ   77       3     0   1 81 

11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. 
ΚΑΤΑΣΚ. ΑΤΕΒΕ               5       5 

 ΣΥΝΟΛΟ 3 1.088 83 346 0 2.728 409 1.332 164 127 8 6.290 
 
 

ΠΑΡΟΧΗ - ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ποσα σε χιλ. €) 
Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ   782 76 33 33 76 11 11       1.020 

2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 9   1 1 6 1 1   55 50 12 136 

3 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ   0   0     0   12 3   14 

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ                       0 
5 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΑΕ                       0 
6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ   0           6   13   19 
7 ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ   7       2           9 

8 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ                       0 

9 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ   0       0   11       11 
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ   1             0   1 2 

11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ. 
ΑΤΕΒΕ   1           14 23     38 

 ΣΥΝΟΛΟ 9 791 77 34 38 78 12 42 90 66 12 1.250 
 
 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ - ΜΙΣΘΩΤΗΣ (ποσά σε χιλ. €) 
Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ                       0 

2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 4   2 2 5     1 53 59 15 140 

3 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ   0         0   0     0 
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4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ                       0 
5 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΑΕ                       0 
6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ   53           30   9   91 
7 ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ                       0 

8 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ                       0 

9 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ   0       0           0 
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ   0             0     0 

11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ. 
ΑΤΕΒΕ                       0 

 ΣΥΝΟΛΟ 4 53 2 2 5 0 0 30 53 68 15 232 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ποσά σε χιλ. €) 
Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ     36 4 15   3 1 6     65 

2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΕΒΕ 2.025   1.449 1 14 635 228 75 174 45 103 4.748 

3 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ 
ΑΒΕΤΕ   0   80 37 27 0   0   54 198 

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ     125   10             135 
5 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΑΕ                       0 

6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ 5 35           386   16   441 

7 ∆.  Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ   7       3           10 

8 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 1 11                   13 

9 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ   0 11 4   2   73     35 124 
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ   0       2     0   1 3 

11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ. 
ΑΤΕΒΕ               23 2     25 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.031 53 1.621 88 77 670 231 557 182 60 192 5.762 
 
 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ - ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ποσά σε χιλ. €)  
Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
ΑΕ                       0 

2 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 0   900 0 0 1.250     600 0   2.750 

3 ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ   0         0   0     0 

4 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ                       0 
5 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝ. ΤΟΥΡ. ΑΕ                       0 

6 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ 
ΑΕΒΕ   0           1.551 0 1.551     

7     ∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ             0       

8 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ                       0 

9 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕ   0           0       0 
10 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ   0             0     0 

11 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. 
ΚΑΤΑΣΚ. ΑΤΕΒΕ                       0 

 ΣΥΝΟΛΟ 0 0 900 0 1.551 600 0 1.250 0 0 0 4.301 
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10. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η τριετία 2001-2003  ήταν µια καθοριστική περίοδος 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. 

Αποτελεί αντικειµενική πραγµατικότητα, ότι, µε τις καταιγιστικές κινήσεις της τελευταίας διετίας 
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. 

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. 

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. 

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. 
Ταυτόχρονα, επιδιώχθηκε η ενίσχυση των πέραν της µεταλλουργίας δραστηριοτήτων  και 
ιδιαίτερα αυτής, που από δεκαπενταετίας αναπτύσσεται στην αγορά ακινήτων. 

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, συνεχώς 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. 

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. 
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 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. 
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11. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

11.1. ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Ενδεικτικά αναφέρονται η δηµιουργία του Steel Service Center του Ασπροπύργου και η 
εισαγωγή των µετοχών της Εταιρείας στο Χρηµατιστήριο το 1990, που υπήρξαν κινήσεις-
τοµές στην ιστορία του Ελληνικού σιδηρεµπορίου. 

Η στρατηγική της Εταιρείας για τη νέα αυτή εποχή αποτυπώνεται σχηµατικά στο παρακάτω 
τρίπτυχο: 
•  ∆ιεύρυνση των µεριδίων της στη µεταλλουργική αγορά µε εξαγορές, στρατηγικές 

επενδύσεις και συνεργασίες. 

• Ενίσχυση των πέραν του κλάδου της µεταλλουργίας δραστηριοτήτων. 

Στην κατεύθυνση αυτή : 
• Εξαγοράσθηκε το 75% της ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ, της δεύτερης σε µέγεθος σιδηρεµπορικής 

επιχείρησης της Βόρειας Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός νέου Steel 
Service Center στη Θεσσαλονίκη, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, σε γήπεδο έκτασης 81 στρ. Η 
κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσµα τον άµεσο τριπλασιασµό του µεριδίου του Οµίλου στην 
αγορά της Βόρειας Ελλάδας, µε προοπτική σηµαντικής περαιτέρω διεύρυνσής του, και 
τη δηµιουργία µιας ισχυρής βάσης για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας στην 
περιοχή της Βαλκανικής.  

• Εξαγοράσθηκε το 50% της ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ, ενός εξειδικευµένου Steel Service Center στην 
περιοχή της Αττικής, διευρύνοντας την παρουσία του Οµίλου στο χώρο των βιοµηχανιών 
και βιοτεχνιών, που χρησιµοποιούν χαλυβουργικά προϊόντα ως πρώτες ύλες. 

• ∆ηµιουργήθηκε η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε., µια κοινή εταιρεία της ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και του Γερµανικού χαλυβουργικού κολοσσού THYSSEN KRUPP 
MATERIALS AG, µε αντικείµενο την εµπορία ειδικών χαλύβων στην ελληνική αγορά. 

Παράλληλος στόχος, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η περαιτέρω καθετοποίηση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας στην ευρύτερη µεταλλουργική αγορά και η επέκτασή της σε 
προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. 

Η πενηνταπεντάχρονη πορεία της ΜΠΗΤΡΟΣ στο επιχειρηµατικό στερέωµα είναι µια 
επιτυχής πορεία διαρκούς ανάπτυξης, η οποία προέκυψε ως αποτέλεσµα πρωτοποριακών 
και ρηξικέλευθων -για τα µέτρα, τουλάχιστον, της αγοράς που αναφέρονταν- επιχειρηµατικών 
επιλογών.  

Τα ίδια επιχειρηµατικά ανακλαστικά, ενισχυµένα και από την είσοδο της δεύτερης γενιάς στο 
προσκήνιο, που προσέδωσε νέα δυναµική και σφρίγος  στη στρατηγική της, τροφοδότησαν 
τις επεκτατικές πρωτοβουλίες της Εταιρείας από τα τέλη του 1999 µέχρι και σήµερα, οι οποίες 
µετέβαλαν σε σηµαντικό βαθµό τη φυσιογνωµία της. 
Πράγµατι, από τα τέλη του 1999 η ΜΠΗΤΡΟΣ έχει µπει σε µια καινούργια φάση της ιστορίας 
της. 
Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της νέας περιόδου είναι η επιθετική ανταπόκριση της Εταιρείας 
στις προκλήσεις του διαρκώς και ραγδαία µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. 

• Καθετοποίηση και επέκταση, τόσο γεωγραφική όσο και από πλευράς προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

Η στρατηγική αυτή τέθηκε σε εφαρµογή µε γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις µετά την 
ολοκλήρωση και της δεύτερης µέσα στο 1999 αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, η οποία βελτίωσε ακόµη περισσότερο της κεφαλαιακή της διάρθρωση και της 
εξασφάλισε τα αναγκαία για τις επιθετικές της πρωτοβουλίες κεφάλαια. 
Πρώτο µέληµα ήταν η διεύρυνση των µεριδίων της Εταιρείας στην αγορά του χάλυβα, στην 
οποία αναπτύσσεται η παραδοσιακή αλλά και βασική της δραστηριότητα.  

Στην προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού εντάσσονται: 
• Η εξαγορά µε αρχικό ποσοστό 30% της ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ, της γνωστής βιοµηχανίας 

κατασκευής αµαξωµάτων και άλλου τροχαίου υλικού, µε αξιόλογη συµµετοχή στα 
προγράµµατα προµηθειών του Ο.Σ.Ε. και των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

• Η εξαγορά του 75% της ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ και της ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ, εξαγορά, η 
οποία εισήγαγε τον Όµιλο στον άκρως ενδιαφέροντα και πολλά υποσχόµενο χώρο των 
αντισεισµικών κατασκευών. 

Στην επίτευξη του ίδιου στόχου συµβάλλει, επίσης, η συµµετοχή στη ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ, δεδοµένου 
ότι η Εταιρεία αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα στο χώρο των µεταλλικών προϊόντων, 
που χρησιµοποιούνται στα έργα οδοποιίας, όπως τα στηθαία ασφαλείας. 
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Τέλος, στην ενίσχυση των πέραν της µεταλλουργίας δραστηριοτήτων της Εταιρείας, και 
ιδιαίτερα αυτής, που από δεκαπενταετίας αναπτύσσει στην αγορά ακινήτων, συνέβαλαν: 

• Ο διαχωρισµός της δραστηριότητας του Real Estate από τη σιδηρεµπορική, µε τη 
δηµιουργία της ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, και η επέκταση στο development µε την ίδρυση 
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ. 

• Η συµµετοχή -µε αρχικό ποσοστό 33%, το οποίο έχει ήδη αυξηθεί σε 37,5%- στην 
ίδρυση της DEMIL, εταιρείας, που πραγµατοποιεί µια πρωτοποριακή επένδυση για την 
καταστροφή παλαιών πυροµαχικών. 

• Η ένταξη στον Όµιλο της ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ Ξενοδοχειακή, της ιδιοκτήτριας εταιρείας του 
WATERMANIA, του υδροψυχαγωγικού πάρκου στη Μύκονο. 

Με τις καταιγιστικές κινήσεις της τελευταίας τριετίας συντελέσθηκε µια σηµαντική 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. 

Η στρατηγική του Οµίλου για τις βασικότερες επί µέρους δραστηριότητες και επιχειρήσεις έχει, 
συνοπτικά, ως ακολούθως: 

Η ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων της στο Steel Service Center της 
Σίνδου, µε την ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας της νέας, σύγχρονης γραµµής επιπέδωσης και 
κοπής λαµαρινών, της προσδίδει σηµαντική επιπλέον δυναµική. 

Πρώτιστος στόχος, λοιπόν, είναι να αναπτυχθούν γρήγορα οι πωλήσεις του ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ 
ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΩΡΑΞ στην εγχώρια αγορά. Το αµέσως επόµενο βήµα θα είναι η διείσδυση 
στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα, µε την ίδρυση της ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Βασική επιδίωξη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσµα, 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. 
Προς την κατεύθυνση αυτή ενισχύεται η ∆ιεύθυνση Πληροφορικών Τεχνολογιών, 
εξοµοιώνονται τα χρησιµοποιούµενα πληροφορικά συστήµατα και διασυνδέονται on line όλες 
οι επιχειρήσεις µε το κέντρο, και οι 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. 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ παραµένει η µεγαλύτερη - από κάθε πλευρά - Εταιρεία του 
Οµίλου, η βασική συνιστώσα του ύψους των πωλήσεων και των αποτελεσµάτων του. 
Έχει κατακτήσει, εδώ και δύο δεκαετίες, κυρίαρχη θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται, 
θέση την οποία διατηρεί σταθερά, διευρύνοντας διαρκώς το µερίδιό της. 
Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω ανάπτυξή της µέσω στρατηγικών συµµαχιών µε 
εγχώριους και ξένους «παίκτες» της αγοράς χαλυβουργικών – ιδιαίτερα παραγωγούς - καθώς 
και µέσω της ενίσχυσης της παρουσίας της σε σηµαντικά γεωγραφικά διαµερίσµατα της 
χώρας. 
Εκ παραλλήλου, επιδιώκεται η βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς της και ο περιορισµός του 
κόστους λειτουργίας της µε την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 
κυρίως στους τοµείς της παραγωγής και των Logistics.   
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ βρίσκεται σε φάση ταχείας ανάπτυξης. 

Άµεση επιδίωξη είναι η ολοκλήρωση του προγράµµατος ενίσχυσης του έµψυχου δυναµικού 
της Εταιρείας και βελτίωσης των δοµών και των συστηµάτων και διαδικασιών οργάνωσης και 
διοίκησης, στα πρότυπα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ. 
Κύριος στόχος είναι η µεγέθυνση του µεριδίου της τόσο στην αγορά της Βορείου Ελλάδας, 
όπου κατά κανόνα δραστηριοποιείται, όσο και στην αγορά της Βαλκανικής, στην οποία 
διαθέτει ήδη αξιόλογη πρόσβαση.   
Η ΘΩΡΑΞ διαχειρίζεται ένα νέο και καινοτοµικό προϊόν, που απευθύνεται σε µια ιδιαίτερα 
ευαίσθητη αλλά και οικονοµικά ενδιαφέρουσα αγορά, αυτή των αντισεισµικών κατασκευών. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το µέγεθος αυτής της αγοράς στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 147 
εκατοµµύρια ευρώ ενώ οι εξαγωγικές προοπτικές του προϊόντος, ιδιαίτερα σε χώρες µε 
υψηλή σεισµικότητα είναι εξαιρετικές. 
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε., διευρύνονται οι παρεχόµενες σχετικές µε το προϊόν αλλά και, 
ευρύτερα, τον οπλισµό του σκυροδέµατος υπηρεσίες ώστε να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία 
και να µεγεθυνθεί η δυνητική αγορά.   

Όσον αφορά στη ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ, η ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης είχε ως 
αποτέλεσµα τη σηµαντική βελτίωση της απόδοσής της, δεδοµένου ότι της έδωσε τη 
δυνατότητα να εκµεταλλευθεί την προνοµιακή σχέση, που έχει µε σηµαντικούς προµηθευτές 
χαλυβουργικών προϊόντων στο εξωτερικό, διευρύνοντας τις πωλήσεις της αλλά και το 
περιθώριο κερδοφορίας της. 
Παράλληλα, προχώρησε σε µια σηµαντική επένδυση σε µηχανολογικό εξοπλισµό, η οποία 
της εξασφαλίζει αξιόλογο µερίδιο στην αγορά των στηθαίων ασφαλείας των οδοστρωµάτων 
και διανοίγει προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης στην ευρύτερη αγορά των µεταλλικών 
προϊόντων οδοποιίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.  

Με το νέο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο του Βόλου σε πλήρη λειτουργία, είναι πλέον σε θέση 
να υλοποιήσει ταχύτατα τις σηµαντικού ύψους συµβάσεις της µε τον Ο.Σ.Ε. και το Υπουργείο 
Εθνικής Άµυνας, και να αναλάβει νέα, δηµόσια και ιδιωτικά, έργα εξυπηρετώντας τους 
ευάριθµους Έλληνες και ξένους πελάτες της.   

Η δροµολογούµενη συνεργασία της µε την ΠΥΡΚΑΛ, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, θα 
ενισχύσει σηµαντικά την προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων της.  
 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ, δραστηριοποιούνται σε µια 
αγορά, η οποία βρίσκεται – και θα παραµείνει, τουλάχιστον µεσοπρόθεσµα - σε φάση ακµής. 
Στόχος του Οµίλου είναι να εκµεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα τη θετική συγκυρία στην 
αγορά ακινήτων, γι’ αυτό κινείται µε γρήγορα βήµατα στην κατεύθυνση της βελτίωσης τόσο 
της στελεχικής υποδοµής όσο και της οργάνωσης των δύο Εταιρειών, στοιχεία απολύτως 
αναγκαία για την επιτάχυνση και µεγέθυνση των δραστηριοτήτων τους. 
Επιδίωξη του Οµίλου είναι η διαρκής ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας στο 
σχεδιασµό, τη µελέτη, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την εκµετάλλευση κατασκευαστικών 
έργων, ώστε να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις ανάληψης όλο και µεγαλύτερων και 
απαιτητικότερων έργων είτε από µόνες τις Εταιρείες είτε µε τη συµµετοχή τους σε 
κοινοπραξίες.   
∆ιανοίγοντας τους ορίζοντες αυτής της προοπτικής, γίνεται η καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση 
των συνεργείων, που δηµιουργούνται µεταξύ των σιδηρεµπορικών επιχειρήσεων του Οµίλου, 
της ΘΩΡΑΞ και των Εταιρειών Ακινήτων, και καλλιεργούνται στενές σχέσεις µε όλες τις 
µεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες της χώρας, καθώς και τις εταιρείες Real Estate. 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ θα επιδιώξει την εξασφάλιση ενός σηµαντικού µεριδίου στην 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά των ειδικών χαλύβων, ενώ στους στόχους της 
περιλαµβάνεται και η διεύρυνση του φάσµατος των προϊόντων, που θα εµπορεύεται. 
Πέραν, πάντως, των σηµαντικών προοπτικών αυτής καθαυτής της δραστηριότητας της κοινής 
εταιρείας, εξαιρετική σηµασία έχει και η προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης της συνεργασίας 
των δύο µετόχων της, που διανοίγεται µε την ίδρυση και λειτουργία της.  
Εξαιρετικά είναι τα αποτελέσµατα αλλά και οι προοπτικές της ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ. 
Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε µεταξύ 2001 και 2003 κατά 43%. 

Η σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία της, σε συνδυασµό µε τις νέες παραγωγικές της 
δυνατότητες, την καθιστούν ανταγωνιστική στην αγορά αµαξωµάτων και τροχαίου υλικού όχι 
µόνον σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Τέλος, η DEMIL βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο ως προς τις δύο βασικές της 
βραχυπρόθεσµες στοχεύσεις, την εξασφάλιση επιδότησης για την επένδυση της µονάδας 
αποσυναρµολόγησης και καταστροφής παλαιού πολεµικού υλικού, και την ανάληψη του 
έργου της καταστροφής των παλαιών πυροµαχικών του Ελληνικού στρατού. 
Στις µεσοµακροπρόθεσµες επιδιώξεις της περιλαµβάνεται και η επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στην περιοχή των Βαλκανίων και της Κεντροανατολικής Ευρώπης.  
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  

 

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

16. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆.Σ. 

17. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

     4) 01/10/2003 - 31/12/2003  

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ.  

3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 2002 

4. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

5. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ  2002 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

8. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ∆.Γ.ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆/ΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ.  

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 Ν. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
∆.Σ. 

13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ. 

14. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆.Σ.  

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2003 ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε ΚΑΙ 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆.Σ 

18.1) 01/01/2003 - 31/03/2003  

     2) 01/04/2003 - 30/06/2003  

     3) 01/07/2003 - 30/09/2003  

18. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

      1) 01/01/2003 - 31/03/2003  

      2) 01/04/2003 - 30/06/2003  

      3) 01/07/2003 - 30/09/2003  

      4) 01/10/2003 - 31/12/2003  

19. ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003 ΚΑΙ 2002 ΤΗΣ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 
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20. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003 ΚΑΙ 2002 ΟΜΙΛΟΥ ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.  
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