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1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετήσιου δελτίου και τους ελεγκτές 
της εταιρίας 
 
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 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 (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 τις Αποφάσεις 

5/204/14.11.2000 και  7/372/15.02.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει το παρόν Ετήσιο 

∆ελτίο είναι οι κ.κ: 

1. Παναγιώτης Μπήτρος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, 193 

00, Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 09 000. 

2. Παναγιώτης Πετρούλιας, ∆ιευθυντής Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης Οικονοµικών 

Πόρων, Λεωφ. ΝΑΤΟ 100, 193 00, Ασπρόπυργος, τηλ. 210 55 09 000. 

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο των εταιρικών και 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 διενήργησε ο Ορκωτός Ελεγκτής  

Λογιστής 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. Το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου 

παρατίθεται στην παράγραφο 5 του παρόντος ∆ελτίου. 
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2. Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
2.1. Ισολογισµός 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Σηµ. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία           
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  6  62.939.536,96 58.621.488,80 1.847.937,43 1.875.769,64 
Επενδύσεις σε ακίνητα  6 5.516.610,00 9.532.676,67 0,00 3.966.000,00 
Υπεραξία επιχειρήσεως   0,00 0,00 0,00 0,00 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία   0,00 0,00 0,00 0,00 
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις   7 0,00 1.827.167,.33 39.887.504,13 39.171.826,05 
Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις   7 7.054.305,87 7.999.665,85 5.987.499,65 5.987.499,65 
Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις    0.00 0.00 0.00 0.00 
Λοιπές απαιτήσεις   8 753.925,96 87.733,87 634.854,00 0,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  18 3.875.988,92 3.761.465,27 543.185,62 1.051.191,83 
    80.140.367,71 81.830.198,29 48.900.980,83 52.052.287,17 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Αποθέµατα 10  33.366.965,93 45.209.411,19 0,00 0,00 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις   9 58.034.378,47 58.241.881,26 735.216,02 814.534,42 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  11 7.117.619,19 7.034.499,65 6.751.539,19 5.399.873,56 
Προκαταβολές  12 3.967.145,48 5.128.661,11 0,00 0,00 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  13 9.815.548,86 12.259.641,00 1.238.298,41 104.500,15 
    112.301.657,93 127.874.094,21 8.725.053,62 6.318.908,13 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   192.442.025,64 209.704.292,50 57.626.034,45 58.371.195,30 
            
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Κεφάλαιο και αποθεµατικά           
Μετοχικό κεφάλαιο   24.446.881,88 26.752.078,08 24.446.881,88 26.752.078,08 
Υπέρ το άρτιο έκδοση   11.615.361,07 12.710.620,84 11.615.361,07 12.710.620,84 
Ίδιες µετοχές   -411.898,11 -4.003.285,31 -411.898,11 -4.003.285,31 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας   25.812.405,38 25.033.907,42 420.487,60 1.690.708,88 
Λοιπά Αποθεµατικά  14  9.454.154,51 8.854.333,83 6.599.249,65 6.599.249,65 
Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον   -11.703.303,30 -12.071.090,45 -6.705,96 -4.022.987,11 
    59.213.601,43 57.276.564,41 42.663.376,13 39.726.385,03 
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας   5.742.257,37 5.751.561,43 0,00 0,00 
            
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις           
Μακροπρόθεσµα δάνεια 15  51.600.000,00 64.500.000,00 10.965.000,00 16.125.000,00 
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  18 12.825.650,00 13.987.293,08 199.978,16 902.659,86 
Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής 
µίσθωσης  17 1.137.108,20 657.898,20 0,00 0,00 
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους   872.080,49 746.883,09 115.510,89 100.778,00 
Προβλέψεις λοιπές  19 900.000,00 1.600.000,00 900.000,00 900.000,00 
Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων   78.320,00 0,00 0,00 0,00 
Λοιπές υποχρεώσεις    5.094,00 40.310,43 0,00 35.216,43 
    67.418.252,69 81.532.384,80 12.180.489,05 18.063.654,29 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις            
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   15 21.440.849,06 27.227.616,57 153.214,62 533.930,85 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια  16 26.749.005,53 33.619.842,39 0,00 0,00 
Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/σµων 
δανείων   10.320.000,00 0,00 2.580.000,00 0,00 
Υποχρεώσεις από φόρους    1.558.059,56 4.296.322,90 48.954,65 47.225,13 
    60.067.914,15 65.143.781,86 2.782.169,27 581.155,98 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   192.442.025,64 209.704.292,50 57.626.034,45 58.371.195,30 
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2.2. Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Σηµ. Ο ΟΜΙΛΟΣ 
    1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/10-31/12/2005 1/10-31/12/2004 
Έσοδα   141.956.460,08 141.925.535,62 36.067.737,60 36.533.246,20
Κόστος πωλήσεων   -123.806.995,69 -114.862.076,51 -31.154.796,67 -32.074.789,37
Μικτό κέρδος   18.149.464,39 27.063.459,11 4.912.940,93 4.458.456,83
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης  20 3.267.864,44 3.350.471,01 1.014.726,05 996.816,36
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   20 -7.451.929,68 -6.146.913,42 -2.688.051,78 -1.863.737,04
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  20 -8.554.439,65 -9.037.874,90 -2.577.150,14 -3.326.813,77
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης  20 -628.970,68 -2.844.874,10 -530.030,01 -379.730,86
Κέρδος εκµετάλλευσης   4.781.988,82 12.384.267,70 132.435,05 -115.008,48
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα    254.446,22 213.535,41 75.224,36 74.804,15
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   -5.320.474,35 -6.083.929,53 -1.300.967,50 -2.018.958,54
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα 20  2.145.263,81 221.286,35 1.073.945,09 8.208,33

Καθαρό χρηµατοικονοµικό 
αποτέλεσµα   -2.920.764,32 -5.649.107,77 -151.798,05 -1.935.946,06

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς 
επιχειρήσεις   151.161,00 537.738,00 -299.644,00 415.201,00

Κέρδος προ φόρων   2.012.385,50 7.272.897,93 -319.007,00 -1.635.753,54
Μείον : Φόρος εισοδήµατος   -808.357,53 -2.826.277,93 301.906,77 545.476,58
            Αναβαλλόµενοι φόροι   396.980,08 30.070,99 362.605,11 652.111,43
Καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους   1.601.008,05 4.476.690,99 345.504,88 -438.165,53

Κατανέµονται σε :        
Μετόχους εταιρείας   1.448.317,40 3.953.802,10 92.267,87 -406.713,42
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   152.690,65 522.888,89 253.237,01 -31.452,11
Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε €)   0,086 0,194 0,006 0

      
    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
    1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/10-31/12/2005 1/10-31/12/2004 
Έσοδα   1.197.379,68 1.256.995,99 261.370,24 372.718,43
Κόστος πωλήσεων   -605.608,05 -644.440,64 -148.745,39 -136.141,54
Μικτό κέρδος   591.771,63 612.555,35 112.624,85 236.576,89
Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 20  323.515,58 726.357,88 2.041,87 150.920,64
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  20 -1.046.749,69 -1.046.787,68 -185.565,15 -284.972,56
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  20 -8.412,22 -25.002,12 -2.332,16 -5.587,09
Άλλα έξοδα εκµετάλλευσης  20 -81.650,14 -67.759,33 -72.169,14 -60.340,76
Κέρδος εκµετάλλευσης   -221.524,84 199.364,10 -145.399,73 36.597,12
Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα    23.047,73 389,09 14.601,99 67,52
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα   -604.513,65 -812.138,12 -151.645,00 -326.505,09
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά 
αποτελέσµατα  20 1.654.465,60 231.735,12 1.035.176,18 30.210,46

Καθαρό χρηµατοικονοµικό 
αποτέλεσµα   1.072.999,68 -580.013,91 898.133,17 -296.227,11

Έξοδα / έσοδα από συγγενείς 
επιχειρήσεις   2.571.024,63 1.176.743,48 0 -0,8

Κέρδος προ φόρων   3.422.499,47 796.093,67 752.733,44 -259.630,79
Μείον : Φόρος εισοδήµατος   0 0 22.615,25 27.667,43
            Αναβαλλόµενοι φόροι   102.507,03 62.265,74 179.921,80 96.212,46
Καθαρά κέρδη µετά από 
φόρους   3.525.006,50 858.359,41 955.270,49 -135.750,90

Κατανέµονται σε :        
Μετόχους εταιρείας   3.525.006,50 858.359,41 955.270,49 -135.750,90
∆ικαιώµατα µειοψηφίας   0 0 0 0
Κέρδη µετά από φόρους ανά 
µετοχή – βασικά (σε €)   0,21 0,048 0,059 0

 Προτεινόµενο µέρισµα ανά 
µετοχή σε ( € )                       0,10     
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2.3. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  

 Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 
1/1-

31/12/2004 

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 01.01.2004 

αντίστοιχα) 
63.028.125,84 58.753.794,14 39.726.385,03 38.606.513,69 

Κέρδη /(ζηµίες ) της περιόδου, µετά από φόρους  1.601.008,05 4.476.690,99 3.525.006,50 858.359,41 

  64.629.133,89 63.230.485,13 43.251.391,53 39.464.873,10 

Αύξηση / ( µείωση ) µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0 

Καθαρό εισόδηµα  καταχωρηµένο απ΄ευθείας στην καθαρή θέση 738.623,02 -218.493,99 -176.117,29 245.377,23 

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων µετοχών -411.898,11 16.134,70 -411.898,11 16.134,70 

Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 
αντίστοιχα ) 

64.955.858,80 63.028.125,84 42.663.376,13 39.726.385,03 

 

2.4. Κατάσταση ταµιακών ροών 
∆.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έµµεση µέθοδος 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 
1/1-

31/12/2004 
Α.  Λειτουργικές δραστηριότητες         
Κέρδη προ φόρων 2.012.385,50 7.272.897,93 3.422.499,47 796.093,67 
Πλέον / µείον προσαρµογές για :         
Αποσβέσεις  2.546.179,45 2.311.325,26 57.534,01 157.973,75 
Προβλέψεις -25.990,96 725.282,97 14.732,89 15.340,22 
Έσοδα επενδύσεων -2.013.488,68 -651.711,10 -4.227.615,08 -1.176.743,48 
∆απάνες τόκων ( αφορούν χρηµ/κές δραστηρ/τες ) 5.261.351,05 6.122.107,56 604.513,65 812.138,12 
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου 
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :         
Αύξηση ( µείωση ) απαιτήσεων 16.947.113,27 -4.728.183,96 79.318,40 605.341,38 
Αύξηση ( µείωση ) αποθεµάτων 12.245.951,89 -12.452.313,25 0 0 
Αύξηση ( µείωση ) προµηθευτών -15.719.980,03 3.134.610,08 -373.722,11 -1.830.836,09 
Τόκοι πληρωθέντες -5.200.619,65 -6.050.248,57 -624.878,39 -808.741,28 
Φόρος εισοδήµατος καταβεβληµένος -4.653.029,93 -925.721,85 -253.387,91 -29.059,30 

Α.  Ταµειακές ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 11.399.871,91 -5.241.954,93 -1.301.005,07 -1.458.493,01 
Β.  Επενδυτικές δραστηριότητες         
Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         
Απόκτηση θυγατρικής -2.681.912,58 -632.582,64 -1.350.532,08 -611.303,05 
Αγορά ενσωµάτων παγίων -3.110.149,37 -2.686.784,63 -43.747,06 -120.455,93 
Είσπραξη από πώληση ενσωµάτων παγίων 3.927.822,32 1.936.910,10 3.893.400,00 838.480,50 
Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 247.317,10 117.620,32 244.996,10 0 
Εισπραχθέντα µερίσµατα 2.682.584,48 1.176.743,48 2.682.584,48 1.176.743,48 

Β.  Ταµειακές ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 1.065.661,95 -88.093,37 5.426.701,44 1.283.465,00 
Γ.  Χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες         

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες         
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου κεφαλαίου 1.100.000,00 176.100,00 0 0 
Αγορά ιδίων µετοχών -411.898,11 0 -411.898,11 0 
Λήψη δανείων 4.136.983,40 9.159.334,35 0 236.350,08 
Εξόφληση δανείων -17.111.031,29 0 -2.580.000,00 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα -2.623.680,00 -1.018.472,73 0 -488,73 

Γ.  Ταµειακές ροές από Χρηµατ/µικές δραστηριότητες -14.909.626,00 8.316.961,62 -2.991.898,11 235.861,35 
         
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα  
(α)+(β)+(γ) -2.444.092,14 2.986.913,32 1.133.798,26 60.833,34 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 12.259.641,00 9.272.727,68 104.500,15 43.666,81 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 9.815.548,86 12.259.641,00 1.238.298,41 104.500,15 
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2.5. Πίνακας προσαρµογών της καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (01.01.2005 και 
01.01.2004 αντίστοιχα) µεταξύ ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) και ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01.01.2005 ΚΑΙ 
01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ 

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π) 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  01.01.2005 01.01.2004 01.01.2005 01.01.2004 

Καθαρή θέση έναρξης µε βάση 
τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

41.759.435,98 35.284.074,18 38.906.725,81 37.557.718,38

∆ιαφορά από αποτίµηση στην 

εύλογη αξία γηπέδων και κτιριακών 

εγκαταστάσεων 

26.728.144,42 27.784.353,48 1.690.708,88 2.004.333,25

Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων -464.378,55 0 -1.464,60 0

Επίδραση από µη αναγνώριση 

εξόδων εγκατάστασης 
-544.818,19 -1.546.956,64 -177.720,72 -216.975,51

Προσαρµογή αξίας απαιτήσεων 

από πελάτες 
-5.147.673,85 -4.176.835,39 -750.000,00 -750.000,00

Αναγνώριση διακιωµάτων 

εργαζοµένων 
-774.224,55 -686.959,79 -100.778,00 -85.347,78

Επίδραση από αναβαλλόµενη 

φορολογία 
4.060.500,86 3.706.502,74 1.058.913,66 996.785,35

Αναγνώριση µερισµάτων στο 

χρόνο έγκρισης από τη Γ. Σ 
0 0 0 0

Λοιπές προβλέψεις -1.600.000,00 -1.600.000,00 -900.000,00 -900.000,00

∆ιόρθωση φορολογικής 

αναπροσαρµογής 
-1.033.924,60     

Επίδραση από συµβάσεις 

χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
45.064,32     

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων µε 
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα 

63.028.125,84 58.764.178,58 39.726.385,03 38.606.513,69
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ   

ΟΜΙΛΟΣ                   
 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ         

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 

Αποθ/κά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµ/κά 

Αποτελ/τα εις 
νέο ΣΥΝΟΛΟ 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 01.01.2004 26.752.078,08 12.710.620,84 -4.017.530,71 25.918.569,19 7.945.239,06 -15.777.192,19 53.531.784,27 5.232.587,43 58.764.371,70 
Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2004          0,00 0,00

Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων       -884.661,77  -884.661,77 -173.304,82 -1.057.966,59
∆ιόρθωση φορολογικής αναπροσαρµογής 
ακινήτων        1.071.459,87 1.071.459,87 282.897,09 1.354.356,96

Επίδραση από συγγενείς επιχειρήσεις        -272.805,40 -272.805,40  -272.805,40
Φόρος εισοδήµατος προς & από την καθαρή 
θέση        -139.149,36 -139.149,36 -113.507,16 -252.656,52

Καθαρά κέρδη και ζηµίες  που 
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 -884.661,77 0,00 659.505,11 -225.156,66 -3.914,89 -229.071,55 

Αποτέλεσµα περιόδου         909.094,77 3.044.707,33 3.953.802,10 522.888,89 4.476.690,99 

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -884.661,77 909.094,77 3.704.212,44 3.728.645,44 518.974,00 4.247.619,44 

Μερίσµατα πληρωθέντα           0,00 0,00 0,00 0,00 

Εκποίηση ιδίων µετοχών     14.245,40     1.889,30 16.134,70   16.134,70 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 26.752.078,08 12.710.620,84 -4.003.285,31 25.033.907,42 8.854.333,83 -12.071.090,45 57.276.564,41 5.751.561,43 63.028.125,84 

Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2005             

Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων       2.105.104,11  2.105.104,11 -161.994,71 1.943.109,40

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη        -1.326.606,15  1.326.606,15  0,00

Επίδραση από συγγενείς επιχειρήσεις        -971.984,22 -971.984,22  -971.984,22
Φόρος εισοδήµατος προς & από την καθαρή 
θέση        -232.502,16 -232.502,16  -232.502,16

Καθαρά κέρδη και ζηµίες  που 
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 778.497,96 0,00 122.119,77 900.617,73 -161.994,71 738.623,02 

Αποτέλεσµα περιόδου         599.820,68 848.496,72 1.448.317,40 152.690,65 1.601.008,05 

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου 0,00 0,00 0,00 778.497,96 599.820,68 970.616,49 2.348.935,13 -9.304,06 2.339.631,07 

Μερίσµατα πληρωθέντα             0,00   0,00 

Αύρωση ιδίων µετοχών -2.305.196,20 -1.095.259,77 4.003.285,31     -602.829,34 0,00   0,00 

Αγορά ιδίων µετοχών     -411.898,11       -411.898,11   -411.898,11 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 24.446.881,88 11.615.361,07 -411.898,11 25.812.405,38 9.454.154,51 -11.703.303,30 59.213.601,43 5.742.257,37 64.955.858,80 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ  

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ   

ΕΤΑΙΡΕΙΑ                   

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ         

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 

Αποθ/κά 
εύλογης αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο ΣΥΝΟΛΟ 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Υπόλοιπα την 01.01.2004 26.752.078,08 12.710.620,84 -4.017.530,71 2.005.238,13 6.599.249,65 -5.443.142,30 38.606.513,69 0,00 38.606.513,69 

Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2004         

Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων       -314.529,25  -314.529,25 0,00 -314.529,25
∆ιόρθωση φορολογικής αναπροσαρµογής 
ακινήτων        559.906,48 559.906,48 0,00 559.906,48

Καθαρά κέρδη και ζηµίες  που 
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 -314.529,25 0,00 559.906,48 245.377,23 0,00 245.377,23 

Αποτέλεσµα περιόδου           858.359,41 858.359,41 0,00 858.359,41 

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -314.529,25 0,00 1.418.265,89 1.103.736,64 0,00 1.103.736,64 

Εκποίηση ιδίων µετοχών     14.245,40     1.889,30 16.134,70 0,00 16.134,70 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2004 26.752.078,08 12.710.620,84 -4.003.285,31 1.690.708,88 6.599.249,65 -4.022.987,11 39.726.385,03 0,00 39.726.385,03 

Μεταβολές περιόδου 1/1-31/12/2005           

Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων       56.384,87  56.384,87 0,00 56.384,87

Πραγµατοποιηθέντα κέρδη      -1.326.606,15  1.326.606,15 0,00 0,00 0,00
Φόρος εισοδήµατος προς & από την καθαρή 
θέση        -232.502,16 -232.502,16 0,00 -232.502,16
∆ιόρθωση φορολογικής αναπροσαρµογής 
ακινήτων         
Καθαρά κέρδη και ζηµίες  που 
αναγνωρίστηκαν στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 -1.270.221,28 0,00 1.094.103,99 -176.117,29 0,00 -176.117,29 

Αποτέλεσµα περιόδου           3.525.006,50 3.525.006,50   3.525.006,50 

Συνολικό κέρδος (ζηµία ) περιόδου 0,00 0,00 0,00 -1.270.221,28 0,00 4.619.110,49 3.348.889,21 0,00 3.348.889,21 

Ακύρωση ιδίων µετοχών -2.305.196,20 -1.095.259,77 4.003.285,31     -602.829,34 0,00 0,00 0,00 

Αγορά ιδίων µετοχών     -411.898,11       -411.898,11 0,00 -411.898,11 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2005 24.446.881,88 11.615.361,07 -411.898,11 420.487,60 6.599.249,65 -6.705,96 42.663.376,13 0,00 42.663.376,13 

ΜΠΗΤΡΟΣ
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2.6. Πίνακας συµφωνίας αποτελεσµάτων περιόδου (31.12.2005 και 31.12.2004 
αντίστοιχα) µεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) και ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (∆.Λ.Π.) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (31.12.2005 ΚΑΙ 31.12.2004 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π) 

     

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

1/1-
31/12/2005 

1/1-
31/12/2004 

1/1-31/12/2005 
1/1-

31/12/2004

Αποτελέσµατα σύµφωνα µε 

Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα 
202.666,16 4.466.342,12 3.520.348,42 773.733,70

Επίδραση από έξοδα 

εγκαταστάσεως 
289.362,11 1.003.520,73 78.028,95 39.254,79

Επίδραση από αποσβέσεις 

ενσώµατων παγίων 
-690.512,29 -457.060,07 14.116,24 20.597,77

Επίδραση από αποτίµηση 

χρηµ/κών στοιχείων στην εύλογη 

αξία  

1.543.127,98 0 1.543.127,98 0

Επίδραση από αναγνώριση 

παροχών στο προσωπικό 
-118.434,84 -59.923,30 -14.732,89 -15.430,22

Επίδραση από πώληση ακινήτων 

αξίας ακινήτων 
-1.950.891,39 112.379,39 -1.950.891,39 -22.062,37

Επίδραση από µακροχρόνιες 

συµβάσεις Leasing µηχανηµάτων 
443.542,08 59.808,20 0 0

Επίδραση από έσοδα 

προβλέψεων 
657.697,00 22.082,00 0 0

Επίδραση από προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων 
0 -956.278,76 0 0

Επίδραση από αναβαλλόµενη 

φορολογία 
396.980,08 30.070,99 102.507,03 62.265,74

Επίδραση από διαφορές 

φορολογικού ελεγχου 
827.471,16 255.749,69 232.502,16 0

ΣΥΝΟΛΟ  1.601.008,05 4.476.690,99 3.525.006,50 858.359,41
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3. Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 
 
        3.1. Γενικές Πληροφορίες 
 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, εταιρεία συµµετοχών, είναι εγκατεστηµένη στον 

Ασπρόπυργο επί της Λ. ΝΑΤΟ 100, η διεύθυνση του διαδικτύου είναι www.bitros.gr και είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στον κλάδο «εταιρείες συµµετοχών και παροχής 

συµβούλων». 

 

Οι ενοποιηµένες καταστάσεις της εταιρείας καλύπτουν την µητρική εταιρεία και τις 

ενοποιούµενες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες. 

Οι εταιρείες που συµµετέχουν στις ενοποιηµένες καταστάσεις, εκτός της µητρικής, είναι οι 

εξής: 

 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., που σύµφωνα µε την από 24/4/2000 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, απορρόφησε τον µεταλλουργικό κλάδο 

της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε (τώρα ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.) 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που ιδρύθηκε  κατά το β’ εξάµηνο 1999. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που προέκυψε από τη συγχώνευση της 

ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Τ.Ε. µε την ΜΠΗΤΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε. µε 

απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. και ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. που εντάχθηκαν στον όµιλο µε την από 17/4/2000 Γενική 

Συνέλευση της ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (νυν ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.) 

• Η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Ε.Β.Ε. που η ένταξή της στον όµιλο πραγµατοποιήθηκε στη 

χρήση 2000. 

• Η Ν.Κ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. που κατέχει από τριαντακονταπενταετίας δεσπόζουσα 

θέση στον κλάδο της παραγωγής αµαξωµάτων και κάθε µεταλλικής κατασκευής 

µέσων µεταφοράς, τροχαίου υλικού και ειδικών προϊόντων µε εξειδίκευση στην 

κάλυψη αναγκών των ένοπλων δυνάµεων, και έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, της 

οποίας η ένταξη έγινε στη χρήση 2000. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε.Ε. η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά στις 

αρχές του 2002 και αποτελεί συνεργασία µε τον όµιλο Thyssen Krupp Materials A.G., 

µε σκοπό τη γρήγορη διεύρυνση των µεριδίων στη µεταλλουργική αγορά και 

ειδικότερα στην προώθηση εργαλειοχαλύβων, χαλύβων κατασκευών και αντιτριβικών 

χαλύβων. 

• Η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. που προέκυψε από την εξαγορά κατά ποσοστό 100% 

και εν συνεχεία την απορρόφηση της ΘΩΡΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ. 
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• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. της οποίας το 

αντικείµενο αποτελεί η παραγωγή τµηµάτων µηχανών καθώς και η συντήρηση του 

µηχανολογικού εξοπλισµού των εταιρειών του Οµίλου. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ της οποίας η 

δραστηριοποίηση άρχισε στη χρήση 2003 στην Βόρεια Ελλάδα στον τοµέα 

παραγωγής αντισεισµικού οπλισµού. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ της οποίας η δραστηριοποίηση 

άρχισε στη χρήση 2002 και της οποίας το αντικείµενο είναι η παραγωγή και εµπορία 

συστηµάτων σιδηρού οπλισµού. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ η οποία δηµιουργήθιηκε µε 

σκοπό την δραστηριοποίηση της στον τοµέα της επεξεργασίας και εµπορίας 

µεταλλουργικών προϊόντων στο χώρο της Θεσσαλίας. 

• Η NO LIMITS ΑΕ η οποία ιδρύθηκε το 2004 µε δραστηριότητα στην παραγωγή 

λογισµικού και την παροχή µηχανογραφικής υποστήριξης στις εταιρείες του Οµίλου. 

• Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΜΕΚ ΑΤΕ, κοινοπραξία ΑΤΤΙΚΟΣ 

ΚΟΜΒΟΣ η οποία ιδρύθηκε το 2004 µε σκοπό να αναπτύξει δραστηριότητα στην 

κατασκευή γραφειακών χώρων. (∆εν έχει αναπτύξει καµιά δραστηριότητα µέχρι 

σήµερα) 

• Η DEMIL AE εταιρεία µε τεχνολογία αιχµής η οποία δηµιουργήθηκε µε σκοπό να 

δραστηριοποιηθεί στον τοµέα περιβάλλοντος και ειδικότερα της καταστροφής παλιού 

υλικού και λοιπών τοξικών αποβλήτων. 

 

Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ παρέχει διοικητική υποστήριξη σε όλες τις θυγατρικές 

εταιρείες, ενώ αναλαµβάνει µε τα στελέχη της, την µελέτη αλλά και την υποστήριξη κοινών 

ενεργειών, όπου αυτές µπορούν να δηµιουργήσουν ωφέλειες, σε µεγάλης κλίµακας 

δραστηριότητες όπως π.χ. προµήθειες, συνδυασµένες πωλήσεις κλπ. µέσω της ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. παρέχεται η δυνατότητα δηµιουργίας στρατηγικών συµµαχιών στο 

επίπεδο της κάθε δραστηριότητας. 

Επίσης η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ παρέχει µε το δυναµικό της συµβουλευτικές 

υπηρεσίες και τεχνογνωσία σε µια σειρά θεµάτων καθηµερινής λειτουργίας των θυγατρικών 

καθώς και τον εξορθολογισµό της οργάνωσής τους, οργάνωση πιστωτικού ελέγχου κλπ. 

Εξασφαλίζεται έτσι η αποτελεσµατική παρουσία του Οµίλου στις θυγατρικές εταιρείες µε 

ενιαίο, στρατηγικό αλλά και λειτουργικό τρόπο. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2005 που 

δηµοσιεύονται, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 28η Μαρτίου 2006. 
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3.2. Σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  
 
3.2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2005 έχουν 

συνταχθεί µε βάση τις παρακάτω αρχές: 

1. Την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων 

στοιχείων του ενεργητικού που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία (ακίνητα µηχανολογικός 

εξοπλισµός και χρεόγραφα εισηγµένα στο Χ.Α.), 

2. Την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern), 

3. Την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων  

4. Την οµοιοµορφία παρουσίασης  

5. Την σηµαντικότητα των στοιχείων   

 

και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) τα 

οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και τις 

διερµηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C) της ΙASB 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον κανονισµό αρ. 1606/2002 . 

 

Οι παρούσες ενοποιηµένες και εταιρικές  οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και 

αποτελούν οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής  χρήσης 2005 για την οποία 

καταρτίζονται και δηµοσιεύονται οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Η 

ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου στα νέα πρότυπα, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, θεωρείται η 1η 

Ιανουαρίου 2004. 

 

Οι λογιστικές αρχές που αναφέρονται, έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους 

που παρουσιάζονται. 

Οι τελευταίες δηµοσιευµένες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, 

της 31.12.2004, έχουν συνταχθεί µε τις λογιστικές αρχές του Ν. 2190/1920 µε βάση τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Υπήρξε ανάγκη επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων 

σύµφωνα µε τις Λογιστικές αρχές και κανόνες των ∆ΠΧΠ. 

 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση 

λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που 

ακολουθούνται. 
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3.2.1.1. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π. 
 

Εφαρµογή του ∆ΠΧΠ 1 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας για τη χρήση 1/1- 31/12/2005, είναι 

οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται µε βάση τα ∆ΠΧΠ.  

 

 

3.2.1.2. Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή 
 

(α) Εύλογη αξία 

Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµήσει τα Γήπεδα, τις µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις και τον 

µηχανολογικό εξοπλισµό στην εύλογη αξία την 01.01.2004. 

 (β) Παροχές προς τους εργαζόµενους 

Ο Όµιλος και η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα συσσωρευµένα αναλογιστικά έσοδα 

και έξοδα κατά την 01.01.2004. 

 

Οι παρακάτω πίνακες που παρατίθενται έχουν σκοπό να παράσχουν µια πλήρη κατά το 

δυνατόν εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 

αποτελεσµάτων της εταιρείας και του Οµίλου σε σχέση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

που βασίζονταν σε πλήθος φορολογικών διατάξεων. 
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3.2.1.3. Πίνακες προσαρµογών ενοποιηµένων και εταιρικών οικονοµικών 
καταστάσεων µεταξύ ∆.Π.Χ.Π και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 01.01.2004 ΜΕΤΑΞΥ ∆.Π.Χ.Π & Ε.Λ.Π 

    

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ΕΛΠ 
Προσαρµογές 
στα ∆ΠΧΠ 

∆ΠΧΠ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Έξοδα εγκαταστάσεως 1.569.368,80 -1.569.368,80 0,00

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  26.899.004,78 31.856.695,65 58.755.700,43

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 9.606.260,00 9.606.260,00

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  2.035.417,67 0,16 2.035.417,83

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  7.308.401,85 0,00 7.308.401,85

Λοιπές απαιτήσεις  84.949,78 0,00 84.949,78

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00 4.141.859,07 4.141.859,07

  37.897.142,88 44.035.446,08 81.932.588,96

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα 35.919.403,72 0,00 35.919.403,72

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  58.669.025,52 5.886.101,21 64.555.126,73

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 7.478.981,93 0,00 7.478.981,93

Προκαταβολές 2.563.362,18 0,00 2.563.362,18

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9.272.727,67 0,00 9.272.727,67

  113.903.501,02 5.886.101,21 119.789.602,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 151.800.643,90 49.921.547,29 201.722.191,19

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Κεφάλαιο και αποθεµατικά       

Μετοχικό κεφάλαιο 26.752.078,08 0,00 26.752.078,08

Υπέρ το άρτιο έκδοση 12.710.620,84 0,00 12.710.620,84

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1.583.717,03 24.611.354,81 26.195.071,84

Αποθεµατικά  -1.496.358,84 3.712.070,72 2.215.711,88

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον -7.982.943,47 -7.358.948,02 -15.341.891,49

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 3.716.960,54 1.515.626,89 5.232.587,43

 35.284.074,18 22.480.104,40 57.764.178,58

        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα δάνεια 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0,00 15.091.546,50 15.091.546,50

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 686.959,79 686.959,79

Προβλέψεις λοιπές 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις  40.310,43 0,00 40.310,43

  49.040.310,43 17.378.506,29 66.418.816,72

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        
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Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  25.718.511,63 10.062.936,60 35.781.448,23

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 39.960.508,94 0,00 39.960.508,94

Υποχρεώσεις από φόρους 1.797.238,72 0,00 1.797.238,72

  67.476.259,29 10.062.936,60 77.539.195,89

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 151.800.643,90 49.921.547,29 201.722.191,19

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31.12.2004 ΜΕΤΑΞΥ ∆.Π.Χ.Π & Ε.Λ.Π 

    

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ΕΛΠ 
Προσαρµογές 
στα ∆ΠΧΠ 

∆ΠΧΠ 

        

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Έξοδα εγκαταστάσεως 557.501,34 -557.501,34 0,00

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  28.089.262,32 30.532.226,48 58.621.488,80

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 9.532.676,67 9.532.676,67

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  1.948.784,83 139.571,00 2.088.355,83

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  7.738.477,85 0,00 7.738.477,85

Λοιπές απαιτήσεις  87.733,87 0,00 87.733,87

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00 3.761.465,27 3.761.465,27

  38.421.760,21 43.408.438,08 81.830.198,29

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα 45.209.411,19 0,00 45.209.411,19

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  63.400.616,56 -5.158.735,30 58.241.881,26

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 7.034.499,65 0,00 7.034.499,65

Προκαταβολές 5.128.661,11 0,00 5.128.661,11

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12.259.641,00 0,00 12.259.641,00

  133.032.829,51 -5.158.735,30 127.874.094,21

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 171.454.589,72 38.249.702,78 209.704.292,50

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Κεφάλαιο και αποθεµατικά       

Μετοχικό κεφάλαιο 26.752.078,08 0,00 26.752.078,08

Υπέρ το άρτιο έκδοση 12.710.620,84 0,00 12.710.620,84

Ίδιες µετοχές -4.003.285,31 0,00 -4.003.285,31

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 2.354.472,40 22.679.435,02 25.033.907,42

Αποθεµατικά  3.618.972,12 5.235.361,71 8.854.333,83

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον -4.268.235,99 -7.802.854,46 -12.071.090,45

  37.164.622,14 20.111.942,27 57.276.564,41

        

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 4.594.813,84 1.156.747,59 5.751.561,43

        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
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Μακροπρόθεσµα δάνεια 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0,00 13.987.293,08 13.987.293,08

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής µίσθωσης 0,00 657.898,20 657.898,20

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 746.883,09 746.883,09

Προβλέψεις λοιπές 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις  40.310,43 0,00 40.310,43

  64.540.310,43 16.992.074,37 81.532.384,80

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  27.227.616,57 0,00 27.227.616,57

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 33.619.842,39 0,00 33.619.842,39

Βραχυπρόθεσµο µέρος µακρ/σµων δανείων 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από φόρους 4.307.384,35 -11.061,45 4.296.322,90

  65.154.843,31 -11.061,45 65.143.781,86

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 171.454.589,72 38.249.702,78 209.704.292,50

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01.01.2004  

ΜΕΤΑΞΥ ∆.Π.Χ.Π & Ε.Λ.Π 

        

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ΕΛΠ 
Προσαρµογές 
στα ∆ΠΧΠ 

∆ΠΧΠ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Εξοδα εγκαταστάσεως 228.127,37 -228.127,37 0,00

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 3.325.256,19 -1.058.089,34 2.267.166,85

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 3.983.400,00 3.983.400,00

Επενδύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις 38.589.375,50   38.589.375,50

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις 5.874.999,65   5.874.999,65

Αναβαλλόµενες φόρολογικές απαιτήσεις  1.231.710,72 1.231.710,72

  48.017.758,71   51.946.652,72

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.520.246,34   770.246,34

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 6.320.576,72   6.320.576,72

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 43.666,81   43.666,81

  7.884.489,87   7.134.489,87

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 55.902.248,58   59.081.142,59

      

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Κεφάλαιο και αποθεµατικά     

Μετοχικό κεφάλαιο 26.752.078,08   26.752.078,08

Υπέρ το άρτιο έκδοση 12.710.620,84   12.710.620,84

Ίδιες µετοχές -4.017.530,71   -4.017.530,71

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1.582.078,78 1.834.902,44 3.416.981,22
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Αποθεµατικά 2.589.077,69 2.363.366,07 4.952.443,76

Κέρδη (Ζηµίες) εις  νέο -2.058.606,30 -3.149.473,20 -5.208.079,50

  37.557.718,38   38.606.513,69

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας     

      

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσµα δάνεια 12.250.000,00   12.250.000,00

Αναβαλλόµενες φόρολογικές υποχρεώσεις  1.144.750,92 1.144.750,92

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 

µίσθωσης     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους     

µετά τρην έξοδο από την υπηρεσία.  85.347,78 85.347,78

Προβλέψεις  900.000,00 900.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις 35.216,43   35.216,43

  12.285.216,43   14.415.315,13

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.372.046,85 0,00 2.372.046,85

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 3.638.649,92 0,00 3.638.649,92

Τρέχον Φόρος εισοδήµατος  48.617,00   48.617,00

Μεταβατικοί λογαριασµοί     

 6.059.313,77   6.059.313,77

 Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων 55.902.248,58   59.081.142,59

  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31.12.2004 ΜΕΤΑΞΥ ∆.Π.Χ.Π & Ε.Λ.Π 

    

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ΕΛΠ 
Προσαρµογές 
στα ∆ΠΧΠ 

∆ΠΧΠ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Έξοδα εγκαταστάσεως 183.296,65 -183.296,65 0,00

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  3.236.567,74 -1.360.798,10 1.875.769,64

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 3.966.000,00 3.966.000,00

Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις  39.171.826,05   39.171.826,05

Επένδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  5.987.499,65 -5.987.499,65 0,00

Επενδύσεις σε λοιπές επιχειρήσεις  0,00 5.987.499,65 5.987.499,65

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  0,00 1.051.191,83 1.051.191,83

  48.579.190,09   52.052.287,17

Κυκλοφορούντα περουσιακά αστοιχεία       

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  1.564.534,42   814.534,42

Χρηµατοοικονοµικά περουσιακά στοιχεία 5.399.873,56   5.399.873,56

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 104.500,15   104.500,15

  7.068.908,13   6.318.908,13
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 55.648.098,22   58.371.195,30

        

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Κεφάλαιο και αποθεµατικά       

Μετοχικό κεφάλαιο 26.752.078,08 0,00 26.752.078,08

Υπέρ το άρτιο έκδοση 12.712.510,14 -1.889,30 12.710.620,84

Ίδιες µετοχές -4.003.285,31 0,00 -4.003.285,31

∆ιαφορές αναπροσαρµογής 1.581.311,33 109.397,55 1.690.708,88

Αποθεµατικά  2.802.812,81 3.796.436,84 6.599.249,65

Κέρδη ( ζηµίες ) εις νέον -938.701,24 -3.084.285,87 -4.022.987,11

  38.906.725,81   39.726.385,03

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας       

        

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα δάνεια 16.125.000,00 0,00 16.125.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις  0,00 902.659,86 902.659,86

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµ/κής µίσθωσης 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 0,00 100.778,00 100.778,00

Προβλέψεις λοιπές 0,00 900.000,00 900.000,00

Λοιπές υποχρεώσεις  35.216,43 0,00 35.216,43

  16.160.216,43   18.063.654,29

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις        

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  533.930,85 0,00 533.930,85

Τρέχον φόρος εισοδήµατος 47.225,13 0,00 47.225,13

Μεταβατικοί λογαριασµοί       

  581.155,98   581.155,98

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 55.648.098,22   58.371.195,30
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3.2.2. Ενοποίηση 

 
Θυγατρικές επιχειρήσεις και συγγενείς εταιρείες 
 
Οι Ενοποιηµένες Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, των θυγατρικών εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ, 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ, ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ, ΘΩΡΑΞ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΒΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΒΕΤΕ, NO LIMITS ΑΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ  που ελέγχονται 

από την εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2005, των συγγενών εταιρειών ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ, 

DEMIL ΑΕ και της κοινοπραξίας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ-ΕΜΕΚ ΑΤΕ 

(ΚΟΙΝ/ΞΙΑ ΑΤΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ). Έλεγχος υπάρχει όταν η µητρική εταιρεία έχει τη δυνατότητα 

να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας επιχείρησης, ούτως ώστε να 

λαµβάνει οφέλη από τις δραστηριότητές της. Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών 

συντάσσονται στην ίδια ηµεροµηνία βάσει των λογιστικών αρχών του οµίλου. Οι θυγατρικές 

εταιρείες ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να 

ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταβιβάζεται  εκτός Οµίλου. 

 

Κατά την εξαγορά µιας επιχείρησης αποτιµώνται, στην εύλογη αξία τους, τα στοιχεία του 

ενεργητικού, του παθητικού καθώς και ενδεχόµενες υποχρεώσεις της κατά την ηµεροµηνία 

εξαγοράς. Το κόστος της εξαγοράς, κατά το ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία του 

εξαγοραζόµενου καθαρού ενεργητικού (ενεργητικό- παθητικό- ενδεχόµενες υποχρεώσεις), 

καταχωρείται ως υπεραξία στη χρήση στην οποία έγινε η εξαγορά. Στην περίπτωση που το 

κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της ανωτέρω εύλογης αξίας αυτή η διαφορά καταχωρείται 

στα αποτελέσµατα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η εξαγορά. 

Η συµµετοχή του Οµίλου στα αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) των θυγατρικών εταιρειών µετά 

την απόκτησή τους καταχωρείται στα αποτελέσµατα, η δε συµµετοχή του στη µεταβολή των 

αποθεµατικών µετά την απόκτηση των συγγενών καταχωρείται στα αποθεµατικά. Οι 

επενδύσεις σε κάποιες συγγενείς εταιρείες λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης. 

 

Οι συµµετοχές στις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην παρούσα ενοποίηση 

αντικαταστάθηκαν από τα επί µέρους περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών µε 

απαλοιφή των ιδίων κεφαλαίων που αναλογούσαν στο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής 

κατά την ηµεροµηνία που οι εταιρείες αυτές συµπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην 

ενοποίηση. Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας καταχωρούνται κατά την αναλογία τους επί της 

εύλογης αξίας. 
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Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα, 

απαλείφονται κατά την ενοποίηση όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω στα πρόσθετα 

στοιχεία και στους πίνακες των διαιτερικών συναλλαγών που ακολουθούν στη σηµείωση 25. 

Τα δικαιώµατα της µειοψηφίας στα ίδια κεφάλαια των θυγατρικών ή στο καθαρό κέρδος ή στις 

ζηµίες, καταχωρούνται ξεχωριστά στον ενοποιηµένο ισολογισµό και στην ενοποιηµένη 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αντίστοιχα. 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες στις οποίες ασκείται ουσιώδης επιρροή, αλλά δεν 

ελέγχονται από τη µητρική, και η συµµετοχή στην Κοινοπραξία “Αττικός Κόµβος” 

παρουσιάζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, αρχικά η 

συµµετοχή απεικονίζεται στην αξία κτήσεως, ενώ µετά την ηµεροµηνία απόκτησης 

αυξοµειώνεται µε τη συµµετοχή της επενδύουσας στα κέρδη ή τις ζηµίες της συµµετοχής. 

Στις απλές Οικονοµικές Καταστάσεις της µητρικής εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές, 

συγγενείς και λοιπές επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως αυτών, µειούµενο µε 

τυχόν αποµείωση της αξίας των συµµετοχών. 

 

3.2.3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Η δραστηριότητα της µητρικής εταιρείας και των Θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου εξαντλείται 

σχεδόν αποκλειστικά στην Ελλάδα. 

Οι κύριες δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου βασικά εκτείνονται σε δύο αγορές. Στην 

αγορά του Χάλυβα µε την ευρύτερη έννοιά της και κατά δεύτερο λόγο στην αγορά του Real 

Estate - Κατασκευών. 

Τα εισοδήµατα και τα έξοδα καταχωρούνται άµεσα στους δύο ανωτέρω τοµείς. Σε περίπτωση 

που τα έξοδα δεν σχετίζονται άµεσα µε κάποιο τοµέα δραστηριότητας τότε κατανέµονται 

στους τοµείς µε κάποια λογική βάση. 

 

Τα υπόλοιπα ενεργητικού κατά τοµέα περιλαµβάνουν όλα τα στοιχεία ενεργητικού που 

χρησιµοποιούνται σε ένα τοµέα, και συγκεκριµένα τα µετρητά, τις επενδύσεις, τα αποθέµατα 

και το κυκλοφορούν ενεργητικό. Όταν τα στοιχεία ενεργητικού χρησιµοποιούνται άµεσα σε 

κάποιο τοµέα, τότε κατανέµονται στον τοµέα αυτό. Σε περίπτωση που κάποιο στοιχείο 

ενεργητικού χρησιµοποιείται σε περισσότερους από έναν τοµέα, κατανέµεται στους τοµείς 

αυτούς µε λογική βάση. Τα υπόλοιπα υποχρεώσεων κατά τοµέα περιλαµβάνουν όλες τις 

υποχρεώσεις από εργασίες.   

 

Ανάλυση κατά ΣΤΑ∆Ο∆ 03 δραστηριότητας παρατίθεται στα πρόσθετα στοιχεία. 
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3.2.4. Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 
Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
 
Τα βιβλία των εταιρειών του Οµίλου τηρούνται σε €. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα 

νοµίσµατα, µετατρέπονται σε € µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ίσχυε 

την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, οι απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα, µετατρέπονται σε € µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου 

νοµίσµατος που ισχύει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Τα κέρδη και οι ζηµίες 

από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων. Τα 

στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος του οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί 

(λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, που 

είναι το λειτουργικό νόµισµα της µητρικής εταιρείας. 

 

3.2.5. Ενσώµατα Πάγια 
 
(α) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 
 

Τα ενσώµατα πάγια, αποτιµώνται αρχικά στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 

αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα 

επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Τα γήπεδα, οι κτιριακές εγκαταστάσεις 

και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους την 01/01/2004. Ως 

κόστος κτήσεως για τα γήπεδα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον µηχανολογικό εξοπλισµό 

θεωρήθηκε η εύλογη αξία των την 01/01/2004, όπως αυτή προσδιορίστηκε από ανεξάρτητους 

εκτιµητές. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη 

λογιστική αξία των ενσώµατων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 

Τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται παρουσιάζονται χωριστά στις οικονοµικές 

καταστάσεις στον λογαριασµό «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και επί αυτών δεν διενεργήθηκαν 

αποσβέσεις. 

Μειώσεις στη λογιστική αξία, που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα 

έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το 

συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 

Έγινε αντιλογισµός των αποσβέσεων των ενσώµατων ακινητοποιήσεων που είχαν 

διενεργηθεί µε βάση το κόστος κτήσεως και διενεργήθηκαν νέες αποσβέσεις µε βάση την 

εύλογη αξία τους, όπως προσδιορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιµητή. 

Κατά την πώληση των ενσώµατων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται 

και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Όταν οι 
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λογιστικές αξίες των ενσώµατων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώµατων παγίων 

υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή του που έχει ως εξής:  

 

 

Κτίρια 40 έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 20 έτη 

 Μεταφορικά µέσα 5-9 έτη 

 Λοιπός εξοπλισµός 5-9 έτη 

 

Για τα ενσώµατα πάγια δεν έχουν υπολογιστεί υπολειµµατικές αξίες. 

(β) Ακίνητα για επένδυση 
Τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιµοποιούνται αλλά κατέχονται µε σκοπό την ενοικίαση ή την 

αύξηση της κεφαλαιακής τους αξίας, παρουσιάζονται χωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις 

στον λογαριασµό «Επενδύσεις σε Ακίνητα» και επί αυτών δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις. Τα 

ακίνητα για επένδυση παρουσιάζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και στη συνέχεια 

αποτιµώνται στην εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές. 

Το πραγµατοποιηµένο κέρδος ή ζηµία από πώληση ακινήτων για επένδυση, που 

συµπεριλαµβάνεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, αντιπροσωπεύει τα 

έσοδα από την πώληση αφού αφαιρεθεί το ποσό µε το οποίο εµφανίζονται στα βιβλία. 

Το έλλειµµα ή το πλεόνασµα από την επανεκτίµηση ακινήτων για επένδυση, που 

αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας στο τέλος του έτους και της εύλογης 

αξίας στην αρχή του έτους, καταχωρείται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 

3.2.6. Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
(α) Υπεραξία 
 
Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του κόστους και της εύλογης αξίας των επί 

µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών, 

συγγενών ή από κοινού ελεγχόµενων εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των 

συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στο κόστος της επένδυσης. 

Η υπεραξία καταχωρείται ως περιουσιακό στοιχείο στο ενεργητικό και ελέγχεται τουλάχιστον 

ετησίως για αποµείωση. Η ζηµία αποµείωσης καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα και δεν 

αναστρέφεται. 

Ο προσδιορισµός των κερδών και ζηµιών κατά την διάθεση θυγατρικών, συγγενών ή από 

κοινού ελεγχόµενων εταιρειών γίνεται λαµβανοµένης υπόψη και της υπεραξίας που 

αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική µονάδα. 
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∆εν υπάρχει υπεραξία που να έχει καταχωρηθεί στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας καθώς και των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Οµίλου κατά την πρώτη 

εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

 

(β) Σήµατα και άδειες 
∆εν υπάρχουν σήµατα και άδειες η αξία των οποίων να έχει καταχωρηθεί στις οικονοµικές 

καταστάσεις της µητρικής εταιρείας καθώς και των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του 

Οµίλου κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ. 

 

 

3.2.7. Έλεγχος αποµείωσης αξίας περιουσιακών στοιχείων εκτός της υπεραξίας 
 

Η εταιρεία υιοθετεί το ∆ΛΠ 36 ( αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων). Το ∆ΛΠ αυτό 

απαιτεί όπως το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιµάται 

οποτεδήποτε υπάρχει ένδειξη ότι το περιουσιακό στοιχείο ενδέχεται να έχει αποµειωθεί. Όταν 

η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η ζηµία 

αποµείωσης καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων για περιουσιακά στοιχεία που 

απεικονίζονται στο κόστος ενώ θεωρείται ως µείωση της αναπροσαρνογής, για περιουσιακά 

στοιχεία που απεικονίζονται στην αναπροσαρµοσµένη αξία. 

 

 

3.2.8. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
(α) Συµµετοχές  
 

Οι συµµετοχές στις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση αντικαταστάθηκαν από τα 

επί µέρους περιουσιακά στοιχεία των θυγατρικών εταιρειών µε απαλοιφή των ιδίων 

κεφαλαίων που αναλογούσαν στο ποσοστό συµµετοχής της µητρικής κατά την ηµεροµηνία 

που οι εταιρείες αυτές συµπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά στην ενοποίηση. 

Οι συµµετοχές στις επιχειρήσεις που δεν ενοποιήθηκαν( ποσοστό συµµετοχής κάτω του 

20%) αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεως. 

Οι συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις (ποσοστό συµµετοχής µεταξύ 20% και 50%) όπου ο 

Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή λογίζονται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

(β) Χρεόγραφα 
 
 Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες εταιρειών εισηγµένων στο Χ.Α. ταξινοµήθηκαν από τον Όµιλο 

στην κατηγορία των επενδύσεων για εµπορία µε µεταβολές καταχωρούµενες στα 

αποτελέσµατα και αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία. Η εύλογη αξία των εισηγµένων τίτλων 

υπολογίζονται µε βάση τις επίσηµες τιµές του Χρηµατιστηρίου Αθηνών στο τέλος της 

χρήσεως. Οι επενδύσεις σε µη εισηγµένες αξίες όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να 
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υπολογισθεί µε αξιοπιστία παραµένουν στον ισολογισµό σε τιµή κτήσεως µείον τυχόν ζηµία 

αποµείωσης. Οι προκαταβολές για απόκτηση συµµετοχών και χρεογράφων αποτιµήθηκαν 

στην αξία κτήσεώς τους. 

 

3.2.9. Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και ως τέτοια 

θεωρείται η ονοµαστική τους αξία αφαιρουµένων και των ζηµίων αποµείωσης. Οι ζηµίες 

αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η 

διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται 

ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

3.2.10. Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα, τα οποία περιλαµβάνουν εµπορεύµατα και προϊόντα για πώληση, ηµιτελή 

προϊόντα και υλικά, γη και κτίρια υπό ανάπτυξη, αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού 

κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων περιλαµβάνει το 

κόστος των άµεσων υλικών το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά βιοµηχανικά έξοδα. 

Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση. 

 

3.2.11. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

Οι συναλλαγές της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών του Οµίλου 

σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε € και καταχωρούνται στα βιβλία µε την ισοτιµία κατά την 

ηµεροµηνία συναλλαγής. Την ηµεροµηνία ισολογισµού περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε € µε την ισχύουσα ισοτιµία και οι προκύπτουσες 

συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
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3.2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος 

της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

3.2.13. ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια πληρωτέα καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

3.2.14. Αναβαλλόµενοι φόροι & Φόρος εισοδήµατος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρο εισοδήµατος αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον 

αναβαλλόµενο φόρο, δηλαδή τον φόρο (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε 

τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα περίοδο κέρδη ή ζηµίες. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου, 

µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές φόρου, κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν 

κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς 

που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

3.2.15. Παροχές σε εργαζόµενους 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές 
 

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως 

έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δουλευµένο 

κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά. 
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Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή. Η δέσµευση της 

καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε την χρήση της 

µεθόδου της προβεβληµένης πιστούµενης µονάδος (projected unit credit method). Σύµφωνα 

µε τα ∆ΛΠ 19, το επιτόκιο που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών των 

συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών (δηλ. Το προεξοφλητικό επιτόκιο) προσδιορίζεται µε 

σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις υψηλής ποιότητας ή τις τρέχουσες αποδόσεις των 

κρατικών οµολόγων. 

Στην προκειµένη περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη το χρονοδιάγραµµα καταβολής των 

παροχών και την καµπύλη επιτοκίων κατά την 31/12/2004 εκτιµήθηκε µέσο σταθµικό 

επιτόκιο, το οποίο ανέρχεται σε 3,98%. 

 

3.2.16. Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις καταχωρούνται, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 37, όταν υπάρχει µια παρούσα νόµιµη 

ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανόν να 

απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης, το ποσό δε της εκροής µπορεί να 

εκτιµηθεί µε κάποιο βαθµό αξιοπιστίας. 

 

3.2.17. Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις δεν εγγράφονται στα ίδια κεφάλαια, όπως στα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, θεωρούµενα σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π 20 ως έσοδα επόµενων χρήσεων και 

εµφανίζονται στο λογαριασµό των οικονοµικών καταστάσεων µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

3.2.18. Προβλέψεις  
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µία παρούσα δέσµευση (νοµική ή 

τεκµαιρόµενη) από την οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρχει εκροή πόρων για το διακανονισµό 

της. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού και αν δεν είναι πιθανό 

ότι θα υπάρξει εκροή πόρων αντιλογίζονται. 

 

3.2.19.  Έσοδα 
 

Στα έσοδα περιλαµβάνεται η εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 

µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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α) Πωλήσεις αγαθών 
 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

 

β) Παροχή υπηρεσιών 
 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 

 

γ) Έσοδα από τόκους 
 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου. 

 

δ) Έσοδα από δικαιώµατα 
 

Τα έσοδα από δικαιώµατα λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε την ουσία των 

σχετικών συµβάσεων. 

 

ε) Μερίσµατα 
 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 

3.2.20. Μισθώσεις 
 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές 

µισθώσεις κατατάσσονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις.  

 

Εκµισθωτής 
 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση 

την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

Μισθωτής 
 

Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση 

την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
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Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία του οµίλου αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη 

αξία τους ή εφόσον είναι µικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων 

µισθωµάτων. Η σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως 

υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδο και σε καταβολή 

υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα.  

Τα ενσώµατα πάγια (µηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός) που έχουν αποκτηθεί µε 

χρηµατοδοτική µίσθωση αποσβένονται στην ίσια χρονική περίοδο µε τα αντίστοιχα πάγια 

κυριότητας του Οµίλου (40 χρόνια για τα κτίρια και 20 χρόνια για τον µηχανολογικό 

εξοπλισµό) και τούτο διότι µετά τη λήξη όλων των ισχυουσών χρηµατοδοτικών µισθώσεων θα 

περιέλθουν άνευ ανταλλάγµατος στην κυριότητα του Οµίλου. 

 
3.2.21. ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρική και των θυγατρικών και συγγενών 

εταιρειών του Οµίλου, όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 
3.3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

 
3.3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Ο όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµειακών ροών από µεταβολή επιτοκίων. 

 

α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Ο Όµιλος δεν παρουσιάζει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 

πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών µετρητοίς ή µέσω 

µεταχρονολογηµένων επιταγών. 

Πέραν τούτου έχουν συναφθεί συµβάσεις ασφάλισης πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών 

µη φερέγγυων πελατών από πιστώσεις που προέρχονται από την πώληση προϊόντων και 

εµπορευµάτων. 
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β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων, για την µητρική καθώς και τις Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου. 

 

γ) Κίνδυνος ταµειακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών 
των επιτοκίων. 
 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων. 

Εις ότι αφορά τον δανεισµό της µητρικής και των θυγατρικών εταιρειών, υπάρχει 

περιορισµένος κίνδυνος από µεταβολή επιτοκίων διότι ένα µεγάλο µέρος δανεισµού  του 

Οµίλου έχει συναφθεί σε µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο µε σταθερό περιθώριο (spread). 

 
3.4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα. 

Η Μητρική εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες του Οµίλου εκτιµούν 

συνεχώς µελλοντικά γεγονότα προβαίνοντας σε προσαρµογές των λογιστικών στοιχείων 

όπου και όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. 

 

3.5. Αναλυτική παρουσίαση της πληροφόρησης κατά τοµέα 
 
Οι τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Όµιλος είναι κατά βάσει ο µεταλλουργικός 

τοµέας µε αντικείµενο την επεξεργασία και εµπορία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα και ο 

κατασκευαστικός τοµέας (real estate) στον οποίο ο Όµιλος αναπτύσσει επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µέσω της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ και η οποία 

δραστηριότητα επικεντρώνεται στην κατασκευή ιδιωτικών έργων κατοικιών και γραφειακών 

χώρων.    

 

Τα έργα τα οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη κατά το κλείσιµο της υπό ανάλυση περιόδου είναι το 

έργο ανοικοδόµησης κατοικιών στην πόλη της Χαλκίδος επί ιδιόκτητου οικοπέδου εκτάσεως 

8.057,35 τ.µ , καθώς επίσης και έργα ανεγέρσεως κατοικιών στην Μύκονο, µε τη µορφή της 

εργολαβίας, και γραφειακών χώρων στο Μαρούσι επί ιδιόκτητου οικοπέδου 203,40 τ.µ 

Οι πίνακες που παρατίθενται παρουσιάζουν κύρια οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου αλλά και 

του κάθε τοµέα χωριστά. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ  ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

       

 31.12.05 31.12.04 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Κύκλος εργασιών 140.123.241,81 1.833.218,27 141.956.460,08 137.859.563,39 4.065.972,23 141.925.535,62

Μικτά κέρδη 17.784.986,09 364.478,30 18.149.464,39 26.481.705,56 581.753,55 27.063.459,11

Κέρδη προ φόρων 2.973.014,16 -960.628,66 2.012.385,50 7.519.683,37 -246.785,44 7.272.897,93

Φόροι εισοδήµ./ αναβ.  714.092,99 -302.715,54 411.377,45 2.671.850,53 124.357,40 2.796.207,93

Κέρδη µετά από φόρους 2.258.921,17 -657.913,12 1.601.008,05 4.847.832,84 -371.142,84 4.476.690,00

       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

       

 31.12.05 31.12.04 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Πελάτες ( µείον προβλ. ) 19.499.593,45 488.990,20 19.988.583,65 17.776.476,37 2.793.932,41 20.570.408,78

Γραµµάτια εισπρακτέα 170.021,37 0,00 170.021,37 1.212,00 0,00 1.212,00

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 304.818,27 0,00 304.818,27 304.818,27 0,00 304.818,27

Επιταγές εισπρακτέες 29.157.416,07 0,00 29.157.416,07 28.098.300,97 0,00 28.098.300,97

Βραχυπρ/σµες απαιτήσεις 

κατά συνδεδεµένων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Επισφαλείς  - επίδικοι 

πελάτες / χρεώστες 29.728,93 0,00 29.728,93 29.739,54 0,00 29.739,54

Χρεώστες διάφοροι 5.378.854,25 2.828.501,21 8.207.355,46 5.476.047,58 3.162.460,44 8.638.508,02

Λογ/σµοί προκ/λών & 

πιστώσεων 176.454,72 0,00 176.454,72 524.485,84 74.407,84 598.893,68

Σύνολο 54.716.887,06 3.317.491,41 58.034.378,47 52.211.080,57 6.030.800,69 58.241.881,26

       

       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

       

 31.12.05 31.12.04 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Πιστωτικά υπόλοιπα 

πελατών 1.399.195,72 7.000,00 1.406.195,72 691.981,21 0,00 691.981,21

Προµηθευτές & γραµµάτια 

πληρωτέα 15.687.298,83 349.654,41 16.036.953,24 20.751.730,51 1.741.919,82 22.493.650,33

Επιταγές πληρωτέες 567.552,74 0,00 567.552,74 6.318,62 0,00 6.318,62

Μερίσµατα πληρωτέα 103.871,36 0,00 103.871,36 120.955,06 0,00 120.955,06
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Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά 

ταµεία 403.817,27 6.846,47 410.663,74 359.604,18 6.385,00 365.989,18

Υποχρεώσεις προς 

συνδεδεµένες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πιστωτές & λοιπές 

υποχρεώσεις 2.003.259,81 912.352,45 2.915.612,26 489.850,23 3.058.871,94 3.548.722,17

Σύνολο 20.164.995,73 1.275.853,33 21.440.849,06 22.420.439,81 4.807.176,76 27.227.616,57

       

 

 

       

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

       

 31.12.05 31.12.04 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Μεταλλ/κός 
τοµέας 

Κατασκ/κος 
τοµέας Σύνολο 

Εµπορεύµατα 19.799.953,16 2.127.286,77 21.927.239,93 29.486.911,90 3.009.461,80 32.496.373,70

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 7.399.866,57 116.616,76 7.516.483,33 6.765.470,11 0,00 6.765.470,11

Παραγωγή σε εξέλιξη 144.454,33 2.157.277,74 2.301.732,07 381.342,12 3.491.564,25 3.872.906,37

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - 

αναλώσιµα 1.621.510,60 0,00 1.621.510,60 2.074.661,01 0,00 2.074.661,01

Σύνολο 28.965.784,66 4.401.181,27 33.366.965,93 38.708.385,14 6.501.026,05 45.209.411,19

 

 

3.6. Ανάλυση ενσώµατων Παγίων Περιουσιακών στοιχείων 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ        

        

  

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & κτιρ. 
Εγκατ. 

Μηχ/τα & 
µηχ/κός 
εξοπλ. 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπ. Εξοπλ. 

Ακιν. Υπο 
εκτέλεση 

Σύνολο 

01.01 - 31.12.2004               

Κόστος ή εκτίµηση έναρξης 31.848.068,50 31.648.012,93 15.721.947,42 2.555.253,98 1.998.520,92 972.506,05 84.744.309,80

Προσθ./πωλήσ./Αποµειώσ. -466.623,50 434.124,03 449.645,34 -455.674,68 117.057,66 777.362,54 855.891,39

Σωρευµένες αποσβέσεις 0 7.979.466,93 6.682.368,55 1.228.404,16 1.555.796,08 0 17.446.035,72

Αναποσβ. αξία 
30.12.2004 

31.381.445,00 24.102.670,03 9.489.224,21 871.175,14 559.782,50 1.749.868,59 68.154.165,47

           

01.01 - 31.12.2005          

Κόστος ή εκτίµηση έναρξης 31.547.887,24 31.584.113,02 16.829.849,95 2.094.205,32 2.115.578,58 1.749.868,59 85.921.502,70
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Προσθ./πωλήσ./Αποµειώσ. -2.564.765,48 842.002,37 3.275.028,89 148.177,32 807.503,79 -898.125,89 1.609.821,00

Σωρευµένες αποσβέσεις 0 8.221.529,78 7.711.995,24 1.374.878,05 1.766.773,67 0 19.075.176,74

Αναποσβ. αξία 31.12.05 28.983.121,76 24.204.585,61 12.392.883,60 867.504,59 1.156.308,70 851.742,70 68.456.146,96

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ        

  

Γήπεδα - 
Οικόπεδα 

Κτίρια & κτιρ. 
Εγκατ. 

Μηχ/τα & 
µηχ/κός 
εξοπλ. 

Μεταφορικά 
µέσα 

Έπιπλα & 
λοιπ. 
Εξοπλ. 

Ακιν. Υπο 
εκτέλεση 

Σύνολο 

01.01 - 31.12.2004               

Κόστος ή εκτίµηση έναρξης 4.486.518,50 2.612.466,69 0 152.218,05 167.058,17 0 7.418.261,41

Προσθ./πωλήσ./Αποµειώσ. -466.623,50 55.838,91 0 -75.574,47 15.314,27 0 -471.044,79

Σωρευµένες αποσβέσεις 0 944.894,17 0 43.371,72 117.181,09 0 1.105.446,98

Αναποσβ. αξία 30.12.04 4.019.895,00 1.723.411,43 0 33.271,86 65.191,35 0 5.841.769,64

            

01.01 - 31.12.2005           

Κόστος ή εκτίµηση έναρξης 4.019.895,00 2.635.913,11 0 76.643,58 182.372,44 0 6.914.824,13

Προσθ./πωλήσ./Αποµειώσ. -3.248.495,00 -1.570.637,12 0 -13.700,42 -1.378,53 0 -4.834.211,07

Σωρευµένες αποσβέσεις 0 74.946,28 0 20.598,54 137.130,81 0 232.675,63

Αναποσβ. αξία 31.12.05 771.400,00 990.329,71 0 42.344,62 43.863,10 0 1.847.937,43

 

Τα οικόπεδα, οι µόνιµες κτιριακές εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατα αναπροσαρµόστηκαν την 

01.01.2004 στην εύλογη αξία τους κατόπιν εκτίµησης από ανεξάρτητο εκτιµητή. 

 

Στην υπό εξέταση περίοδο που έληξε την 31.12.05 ο Όµιλος προχώρησε στην πώληση του 

ακινήτου επί της οδού Πέτρου Ράλλη  38, ιδιοκτησίας της µητρικής εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, εκτάσεως 15.192,00 τ.µ µε κτιριακές εγκαταστάσεις 1.193,00 τ.µ, έναντι 

τιµήµατος 3.850.00,00 € , µε το υπ΄ αριθµ. 19.672 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Αθηνών 

Ευαγγελίας Τρέζου – ∆ιαµαντοπούλου. 

Το παραπάνω ακίνητο είχε εκτιµηθεί στην εύλογη αξία των 3.966.000,00 € από τον 

ανεξάρτητο εκτιµητή και µέχρι την πώλησή του ήταν εγγεγραµµένο, στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου και της εταιρείας, στο λογαριασµό  «επενδύσεις σε ακίνητα».  

Με την πώληση του παραπάνω ακινήτου έγινε εγγραφή µεταφοράς της υπεραξίας από το 

λογαριασµό των ιδίων κεφαλαίων «∆ιαφορές αναπροσαρµογής» στο υπόλοιπο εις νέον, 

σύµφωνα µε το υπ΄αρίθµ. 40 ∆.Λ.Π. 
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3.7. Ανάλυση Συµµετοχών σε Θυγατρικές και Συγγενείς εταιρείες  
 

 Οι συµµετοχές αναλύονται ως εξής: 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ποσά εκπεφρασµένα σε 
ευρώ 

2005 2004 2005 2004 

Συµµετοχές σε θυγατρικές  0,00  1.827.167,83  39.887.504,13  39.171.826,05 

Συµµετοχές σε συγγενείς  7.054.305,87 7.999.665,85   5.987.499,65 5.987.499,65  

Σύνολο 7.054.305,87  9.826.833,68  45.875.003,78  45.159.325,70  

 
Οι συµµετοχές σε συγγενείς εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2004 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χώρα Εγκ/σης Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής

%      
Συµ/χής

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Εταιρείας 

%      
Συµ/χής

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ-
ΕΜΕΚ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 0 54,89% 0 55,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 261.188,00 32,93% 0 0,00%

DEMIL AE ΕΛΛΑ∆Α 776.836,85 43,13% 776.836,85 37,50%
ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 6.961.641,00 22,52% 5.210.662,80 22,52%
ΣΥΝΟΛΟ   7.999.665,85  5.987.499,65  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2005 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Χώρα 
Εγγατάστασης

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Οµίλου 

% 
Συµ/χής

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Εταιρείας 

% 
Συµ/χής

Κ/Ξ ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 
ΕΜΕΚ ΑΤΕ 

ΕΛΛΑ∆Α 4.035,02 55,00% 0 0,00%

DEMIL AE ΕΛΛΑ∆Α 0 43,13% 776.836,85 37,50%
ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α 7.050.270,85 22,52% 5.210.662,80 22,52%
ΣΥΝΟΛΟ   7.054.305,87  5.987.499,65  

 
Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αναλύονται ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2004 

      

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Χώρα 
Εγκ/σης 

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Οµίλου 

%         
Συµ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Εταιρείας 

%         
Συµ/χής 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 98,30% 18.393.085,00 98,30% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 77,00% 5.702.402,39 77,00% 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ και 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 99,00% 3.849.756,29 99,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 99,80% 2.928.484,30 99,80% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 99,00% 2.631.572,35 99,00% 

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 50,00% 2.623.794,31 50,00% 
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΒΕΤΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 91.550,12 61,43% 0,00 0,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΑΒΕΒΕ 
ΕΛΛΑ∆Α 793.000,00 98,23% 0,00 0,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕ ΕΛΛΑ∆Α 4.901,45 98,49% 87.169,49 22,85% 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 84,65% 2.255.811,92 84,65% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.Ε ΕΛΛΑ∆Α 0,00 60,00% 600.000,00 60,00% 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 837.966,26 70,00%     

NO LIMITS ΕΛΛΑ∆Α 99.750,00 99,75% 99.750,00 99,75% 

ΣΥΝΟΛΟ   1.827.167,83   39.171.826,05   

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31.12.2005 

      

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Χώρα 

Εγγατάστασης 

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Οµίλου 

%      
Συµ/χής 

Αξία Κτήσης 
Συµµετοχής 
Εταιρείας 

%      
Συµ/χής 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 100,00% 19.059.945,64 100,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 77,00% 5.702.402,39 77,00% 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

& ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 100,00% 3.886.866,29 100,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑ∆Α   100,00% 2.931.736,60 100,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 100,00% 2.640.027,49 100,00% 

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 50,00% 2.623.794,31 50,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.ΤΕ. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 61,43% 0,00 0,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Β.Ε.Β.Ε. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 100,00% 0,00 0,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

Α.Β.Ε.ΤΕ. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 66,50% 0,00 0,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Α.ΤΕ.Β.Ε. 
ΕΛΛΑ∆Α 0,00 100,00% 87.169,49 22,85% 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε.Τ.Β.Ε. ΕΛΛΑ∆Α   84,65% 2.255.811,92 84,65% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ Α.Ε.Ε. ΕΛΛΑ∆Α 0,00 60,00% 600.000,00 60,00% 

NO LIMITS ΕΛΛΑ∆Α 0,00 99,75% 99.750,00 99,75% 

ΣΥΝΟΛΟ   0,00   39.887.504,13   

 

Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιλαµβάνουν τις εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις 

της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις αυτής µε 

τις ενοποιούµενες εταιρείες: ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ, ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ, 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.Ε., ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ 

Α.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
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ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε., ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

ΑΒΕΤΕ, ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ, NO LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ, ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ, DEMIL AE και η Κοινοπραξία ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΕΜΕΚ ΑΤΕ ( Αττικός Κόµβος ). 

Οι εταιρείες DEMIL AΕ, µε ποσοστό 37,50% άµεσης συµµετοχή και 5,63% έµµεσης και η 

κοινοπραξία ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ – ΕΜΕΚ ΑΤΕ µε ποσοστό συµµετοχής 

55%  ενοποιήθηκαν για πρώτη φορά την 31.12.05 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

Με τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης,  για πρώτη φορά  ενοποιήθηκε την 31.12.05  η εταιρεία 

NO LIMITS AE µε ποσοστό συµµετοχής 99,75% και η εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ, η οποία αποτελεί  θυγατρική εταιρεία κατά ποσοστό 100% της επίσης 

κατά 100% θυγατρικής εταιρείας  ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. 

 

Η εν λόγω εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕΒΕ δεν ασκεί βιοµηχανική 

δραστηριότητα και µαζί µε την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕΒΕ 

και την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, τελούν υπό συγχώνευση δια 

απορροφήσεως, µε τη µητρική εταιρεία µέσα στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του Οµίλου 

σύµφωνα µε ήδη εκδοθείσα ανακοίνωση. 

 

Υπό συγχώνευση, δια απορροφήσεως τελούν επίσης, µε αποφάσεις των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων, οι εταιρείες ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ µε την εταιρεία 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 

µε την εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, στα πλαίσια πάντα της συνολικής αναδιάρθρωσης 

των εταιρειών και των δραστηριοτήτων του Οµίλου στην κατεύθυνση δηµιουργίας ισχυρών 

επιχειρηµατικών σχηµάτων κατά τοµέα. 

Στην εταιρεία ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ , στην οποία η µητρική εταιρεία συµµετέχει µε ποσοστό 

50% και την οποία ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης, η µητρική εταιρεία ασκεί 

ουσιαστικό έλεγχο και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική 

πολιτική της επιχείρησης, ούτως ώστε να λαµβάνονται τα αντίστοιχα  οφέλη από τις 

δραστηριότητές της. 

 
3.8. Λοιπές Απαιτήσεις 
Οι λοιπές απαιτήσειςαναλυονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις 119.071,96 87.733,87 0,00 0,00 

Ποσά που δόθηκαν για αύξηση 

µετοχικού κεφαλαίου  
634.854,00 0,00 634.854,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  753.925,96 87.733,87 634.854,00 0,00 
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3.9. Ανάλυση πελατών & λοιπών απαιτήσεων 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Πελάτες ( µείον προβλέψεις ) 19.988.583,65 20.570.408,78 0,00 0,00

Γραµµάτια εισπρακτέα 170.021,37 1.212,00 0,00 0,00

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 304.818,27 304.818,27 0,00 0,00

Επιταγές εισπρακτέες 29.157.416,07 28.098.300,97 0,00 0,00

Βραχυπρ/σµες απαιτήσεις κατά 

συνδεδεµένων 
0,00 0,00 601.936,26 276.419,10

Επισφαλείς  - επίδικοι πελάτες / 

χρεώστες 
29.728,93 29.739,54 0,00 0,00

Χρεώστες διάφοροι 8.063.797,09 8.516.398,73 108.421,13 515.686,33

Μεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 143.558,37 122.109,29 24.858,63 21.453,99

Λογ/σµοί προκ/λών & πιστώσεων 176.454,72 598.893,68 0,00 975,00

ΣΥΝΟΛΟ  58.034.378,47 58.241.881,26 735.216,02 814.534,42

 
Το υπόλοιπο του λογαριασµού πελατών και λοιπών απαιτήσεων εµφανίζεται µειωµένο κατά 

το ποσό των προβλέψεων, που έχουν διενεργηθεί, για επισφαλείς απαιτήσεις και ανέρχονται 

στο συνολικό ποσό των 4.427.086,01 €. 

 

 Αφορούν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον µεταλλουργικό κλάδο: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

  

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.12.2005 

Υπόλοιπο πρόβλεψης επισφ. απαιτ. την  
31.12.03 

95,96 

Εγγραφή πρόβλεψης σε ίδια κεφάλαια 31.12.03   

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 750.000,00 

ΜΠΗΤΡΟΣ  ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 1.621.721,37 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΕ 41.904,24 

∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 30.000,00 

Σύνολο προβλέψεων επισφ. απαιτ. 31.12.03 4.163.504,46 

    

Εγγραφή πρόβλεψης σε αποτελέσµατα 31.12.04   

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 660.934,24 

ΜΠΗΤΡΟΣ  ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 78.278,63 

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΕ 217.065,89 
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∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 0 

Σύνολο προβλέψεων επισφ. απαιτ. 31.12.04 5.119.783,21 

    

Εγγραφή πρόβλεψης σε αποτελέσµατα 31.12.05   

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕΕ 9.870,00 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 47.433,00 

Σύνολο προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 
πελατών την 31.12.05 

5.177.086,21 

 

 

Πέραν των αναφεροµένων πρέπει να σηµειωθεί ότι έχουν συναφθεί συµβάσεις ασφάλισης 

πιστώσεων για την κάλυψη απωλειών µη φερέγγυων πελατών. 

 

3.10. Ανάλυση αποθεµάτων 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Εµπορεύµατα 21.927.239,93 32.496.373,70 0,00 0,00

Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή 7.516.483,33 6.765.470,11 0,00 0,00

Παραγωγή σε εξέλιξη 2.301.732,07 3.872.906,37 0,00 0,00

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιµα 1.621.510,60 2.074.661,01 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  33.366.965,93 45.209.411,19 0,00 0,00

 

 

Πρέπει να αναφερθεί ότι στο κονδύλιο «Εµπορεύµατα» περιλαµβάνεται η αξία οικοπέδων της 

εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο του Real 

Estate, τα οποία για την εν λόγω εταιρεία αποτελούν εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία και 

αναγράφονται στον λογ/σµό εµπορευµάτων. Τα αναφερόµενα οικόπεδα έχουν αποτιµηθεί στο 

ιστορικό κόστος. 

Επίσης στο κονδύλιο «Παραγωγή σε εξέλιξη» περιλαµβάνεται η αξία κατασκευαζόµενων 

ιδιωτικών έργων, της αναφερόµενης εταιρείας, συνολικού ποσού 3.872.906,37 € και 

αναλυτική παρουσίαση του συνολικού κονδυλίου “αποθέµατα” στην παρουσίαση 

δραστηριότητας ανά τοµέα. 
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3.11. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Χρηµατοοικονοµιά  περιουσιακά 

στοιχεία απωτιµώµενα στην εύλογη αξία 

µε µεταβολές καταχωρούµενες µέσω 

αποτελεσµάτων 

 

Μετοχές  εταιρειών εισηγµένες στο Χ.Α. 4.923.460,00 2.643.790,16 3.957.380,00 2.509.164,07 

Μερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 

Σύνολο 4.923.460,00 4.143.790,16 3.957.380,00 2.509.164,07 

Χρηµατοοικονοµιά  περιουσιακά 

στοιχεία απωτιµώµενα στο κόστος 

κτήσεως 

 

 

Μετοχές εταιρειών µη εισηγµένων στο 

Χ.Α. 

2.794.159,19 2.980.709,49 2.794.159,19 2.890.709,49

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  7.717.619,19 7.034.499,65 6.751.539,19 5.399.873,56 

 

Οι µετοχές εταιρειών µη εισηγµένων στο Χ.Α. αναλύονται: 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

CLUB HOTEL LOYTRAKI 2.207.227,44 2.303.777,74 2.207.227,44 2.303.777,74 

OMEGA BANK 586.931,75 586.931,75 586.931,75 586.931,75 

ΣΥΝΟΛΟ  2.794.159,19 2.890.709,49 2.794.159,19 2.890.709,49 

 
 
 
3.12. Προκαταβολές 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 3.967.145,48 5.168.661,11 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  3.967.145,48 5.168.661,11 0,00 0,00

 

 
 
 

 41



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                           ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

3.13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 919.401,78 3.082.868,41 48.758,49 51,22

Καταθέσεις όψεως 8.896.147,08 9.176.772,59 1.189.539,92 104.448,93

ΣΥΝΟΛΟ  9.815.548,86 12.259.641,00 1.238.298,41 104.500,15

 
 
Τα διατηρούµενα ταµειακά διαθέσιµα επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της Μητρικής 

εταιρείας καθώς και των θυγατρικών. 

Κίνδυνος ρευστότητας δεν υφίσταται για το λόγο ότι υπάρχει ικανοποιητική ταχύτητα 

εισπράξεως των απαιτήσεων από την πώληση εµπορευµάτων καθώς επίσης και 

διαθεσιµότητα επαρκών πιστωτικών ορίων. 

 

3.14. Ανάλυση λογαριασµών της καθαρής θέσης 
 

Αποθεµατικά 

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Τακτικό αποθεµατικό 1.430.871,07 1.324.854,48 912.551,54 912.551,54

Ειδικά αποθεµατικά  599.966,11 599.966,11 599.966,11 599.966,11

Έκτακτα αποθεµατικά 3.651.628,09 3.187.487,00 3.247.170,51 3.247.170,51

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 

διατάξεων νόµων 
3.771.689,24 3.742.026,24 1.839.561,49 1.839.561,49

∆ιαφορά από εκποίηση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιαφορές αναπρ/γής συµµετ. & χρεογρ. 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  9.454.154,51 8.854.333,83 6.599.249,65 6.599.249,65

 
 
Οι ίδιες µετοχές που αποκτήθηκαν σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 16 του Κ.Ν. 

2190/20) µε σκοπό την στήριξη της αξίας της µετοχής της Μητρικής εταιρείας µέχρι την 

31.12.05, είναι 201.130 τεµ., αξίας 411.898,11€ σύµφωνα µε την ληφθείσα απόφαση της 24 

Ιουνίου 2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
Μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο 
 

Η εταιρεία προχώρησε στην ακύρωση των 1.526.620 µετοχών αξίας 4.003.285,31 που είχαν 

αποκτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 από την µητρική 

εταιρεία και αντιπροσώπευαν ποσοστό 8,62 % του Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ακύρωση των 
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παραπάνω µετοχών έγινε µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 

2005 και την προβλεπόµενη από το άρθρο 4 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 έκθεση του Ορκωτού 

Ελεγκτή Λογιστή του Σ.Ο.Λ. Παναγιώτη Β. Πρεβέντη για την διαπίστωση της ικανότητας της 

εταιρείας να ικανοποιήσει τους δανειστές της µετά την µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου. 

Μετά την ακύρωση των ιδίων µετοχών, το µετοχικό κεφάλαιο µειωµένο κατά 2.305.196,20 € 

ανέρχεται σε 24.446.881,88 €, διαιρούµενο σε 16.189.988 ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 

αξίας 1,51€, και η υπέρ το άρτιο αξία µειωµένη κατά 1.095.259,34 €, ανέρχεται σε 

11.615.361,07 €. 

Το υπόλοιπο της αξίας των ακυρωµένων µετοχών 602.829,34 € συµπεριλαµβάνεται στον 

λογαριασµό «Κέρδη (ζηµίες) εις νέο». 

 

Ηµεροµηνία 
Αριθµός 
µετοχών 

Κοινές 
µετοχές 

Εκδοθέν 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
µετοχές 

Σύνολο 

              

01.01.2004 17.716.608 17.716.608 26.752.078,08 12.710.620,84 4.017.530,71 35.445.168,21 

31.03.2004 17.716.608 17.716.608 26.752.078,08 12.710.620,84 4.084.513,11 35.378.185,81 

30.06.2004 17.716.608 17.716.608 26.752.078,08 12.710.620,84 4.084.513,11 35.378.185,81 

31.12.2004 17.716.608 17.716.608 26.752.078,08 12.710.620,84 4.003.285,31 35.459.413,61 

       

31.03.2005 17.716.608 17.716.608 26.752.078,08 12.710.620,84 4.003.285,31 35.459.413,61 

       

30.06.2005 16.189.988 16.189.988 24.446.881,88 11.615.361,07 0 36.062.242,95 

       

30.09.2005 16.189.988 16.189.988 24.446.881,88 11.615.361,07 0 36.062.242,95 

       

30.09.2005 16.189.988 16.189.988 24.446.881,88 11.615.361,07 159.869,50 35.902.373,45 

       

31.12.2005 16.189.988 16.189.988 24.446.881,88 11.615.361,07 411.898,11 35.650.344,84 
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3.15. Ανάλυση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004

Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 1.406.195,72 691.981,21 0,00 0,00

Προµηθευτές & γραµµάτια πληρωτέα 16.036.953,24 22.493.650,33 9.552,57 33.230,07

Επιταγές πληρωτέες 567.552,74 6.318,62 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωτέα 103.871,36 120.955,06 103.871,36 120.955,06

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 410.663,74 365.989,18 24.136,59 25.464,69

Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες  0,00 0,00 6.522,29 347.617,82

Μεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 2.108.564,64 3.223.194,00 6.224,68 6.663,21

Πιστωτές & λοιπές υποχρεώσεις 807.047,62 325.528,17 2.907,13 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  21.440.849,06 27.227.616,57 153.214,62 533.930,85

 
 

Το ποσό «Μερίσµατα πληρωτέα» που αναφέρεται στον πίνακα, αφορά µερίσµατα της 

Μητρικής εταιρείας παλαιότερων χρήσεων, που δεν έχουν εισπραχθεί από τους δικαιούχους. 

Τα πληρωτέα µερίσµατα της χρήσης που έκλεισε και τα οποία έχουν εγκριθεί από τις Γενικές 

Συνελεύσεις των θυγατρικών εταιρειών έχουν εκταµιευτεί από τις θυγατρικές εταιρείες και 

εισπραχθεί από την Μητρική. 

Το συνολικό ποσό των µερισµάτων που έχουν διανεµηθεί από τις θυγατρικές εταιρείες (στη 

Μητρική και στη µειοψηφία), προερχόµενο από τα κέρδη της χρήσεως 2004, ανέρχεται στο 

ποσό των 2.623.680,00 ευρώ µαζί µε  την εταιρεία ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΙ∆ΗΣ ΑΕΒΕ η οποία 

ενοποιείται µε την καθαρή θέση και ποσοστό συµµετοχής 22,52%. 

Στα αποτελέσµατα της εταιρείας έχουν εγγραφεί µερίσµατα, καθαρά φόρου, 2.571.024,63 

ευρώ που αναλογούν στην εταιρεία µε βάση τα ποσοστά συµµετοχής της. 

 

3.16. Ανάλυση  δανείων 
 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Ποσά  σε Ευρώ 
Κάτω από 1 

έτος 
Μεταξύ 2 & 5 Σύνολο 

Κάτω από 1 
έτος 

Μεταξύ 2 & 5 Σύνολο 

Μακροπρόθεσµα 

δάνεια 
10.320.000,00 51.600.000,00 61.920.000,00 2.580.000,00 10.965.000,00 13.545.000,00

Βραχυπρόθεσµα 

δάνεια 
26.749.005,53  26.749.005,53     

   37.069.005,53  51.600.000,00  88.669.005,53  2.580.000,00  10.965.000,00  13.545.000,00
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Τα αναφερόµενα µακροπρόθεσµα δάνεια αποτελούν το υπόλοιπο την 31.12.05 του 

συναφθέντος µη µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου συνολικού ποσού 64.500.000,00 €  µε 

τις εταιρείες του Οµίλου : 

Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ                       16.125.000,00 € 

Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ              32.250.000,00 € 

Μπήτρος Μεταλιµπέξ ΑΕΒΕ                    16.125.000,00 € 

Σύνολο                                                    64.500.000,00 € 
τον ∆εκέµβριο 2004   µε πενταετή διάρκεια εξόφλησης αρχής γενοµένης το 06/2006   µέχρι το 

12/2009 και επιτόκιο δανεισµού Euribor + spread 1,50% . 

Ο σκοπός της σύναψης του παραπάνω οµολογιακού δανείου ήταν η αναχρηµατοδότηση των 

βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων και του κοινοπρακτικού δανείου που είχε συναφθεί.   

Ήδη στη διάρκεια του 2005 η µητρική εταιρεία  του Οµίλου, λόγω της ύπαρξης ρευστότητας 

από την αναφερθείσα πώληση του ακινήτου της Π. Ράλλη 38, προχώρησε στην εξόφληση 

των δύο πρώτων δόσεων που έληγαν τον 06 & 12/2006 ύψους 2.580.000,00 € µε 

αποτέλεσµα το υπόλοιπο του οµολογιακού δανείου να διαµορφωθεί στο ανεξόφλητο 

υπόλοιπο των 61.920.000,00 € την 31.12.05 όπως εµφανίζεται στον παραπάνω πίνακα. 

 
3.17. Συµβάσεις Leasing 
 
Υπάρχουν συµβάσεις Leasing χρονικής περιόδου 60 µηνών, που αφορούν µηχανήµατα και 

λοιπό µηχανολογικό εξοπλισµό µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ και ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ, 

που δραστηριοποιούνται στο µεταλλουργικό τοµέα και της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ. 

Όπως ήδη ανεφέρθη στην αναφορά περί µισθώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται µε βάσει τις υπάρχουσες συµβάσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων των παραπάνω 

εταιρειών του Οµίλου έχουν εγγραφεί ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου στις ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις στην παρούσα αξία των ελαχίστων µισθωµάτων. 

Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε µακροχρόνια υποχρέωση και σε χρηµατοοικονοµικό 

έξοδο που αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα  χρήσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING 

    

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 

Αναπόσβεστα 
Μηχ/τα 
leasing  

Χρηµατ/κό 
έξοδο 

Μακροχρόνια 
υποχρ. 
Leasing 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡ/ΤΟΣ ΑΒΕΤΕ       

Σύµβαση µηχ/κού εξοπλισµού Νο 24-642/ 21.07.04 717.706,40 76.072,00 793.778,40

Καταβολή µισθωµάτων µέχρι  την 31.12.04     -66.148,00

Αποσβέσεις µηχανηµάτων µέχρι την 31.12.04 -14.743,88     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος µέχρι 31.12.04   -6.340,00   

 45



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                           ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

Υπόλοιπα την 31.12.04 702.962,52 69.732,00 727.630,40

Καταβολή µισθωµάτων περιόδου 1/1-31/12/05     -158.755,68

Αποσβέσεις µηχανηµάτων περιόδου 1/1-31/12/05 -35.885,30     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 1/1-31/12/05   -15.212,40   

Υπόλοιπα την 31.12.05 667.077,22 54.519,60 568.874,72

        

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ       

Σύµβαση µηχ/κού εξοπλισµού Νο 22-783/ 11.11.02 1.039.444,00 137.643,00 1.177.087,00

Σύµβαση µηχ/κού εξοπλισµού Νο 23-161/ 25.03.03 248.665,00 29.495,00 278.160,00

Σύµβαση µηχ/κού εξοπλισµού Νο 23-674/ 25.10.03 211.892,00 22.108,00 234.000,00

Σύνολο συµβάσεων LEASING 1.500.001,00 189.246,00 1.689.247,00

Καταβολή µισθωµάτων µέχρι  την 31.12.04     -650.942,00

Αποσβέσεις µηχανηµάτων µέχρι την 31.12.04 -144.303,05     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος µέχρι 31.12.04   -73.693,08   

Υπόλοιπα την 31.12.04 1.355.697,95 115.552,92 1.038.305,00

Καταβολή µισθωµάτων περιόδου 1/1-31/12/05     -337.848,00

Αποσβέσεις µηχανηµάτων περιόδου 1/1-31/12/05 -75.000,05     

Χρηµατοοικονοµικό κόστος περιόδου 1/1-31/12/05   -37.849,20   

Υπόλοιπα την 31.12.05 1.280.697,90 77.703,72 700.457,00

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING THN 31.12.05 1.947.775,12 132.223,32 1.269.331,72

 
 
Τα ενσώµατα πάγια (µηχανήµατα & µηχανολογικός εξοπλισµός) που έχουν αποκτηθεί µε τις 

αναφερόµενες στον πίνακα χρηµατοδοτικές µισθώσεις δεν αποσβένονται στη διάρκεια των 

συµβάσεων (εντός 60 µηνών) αλλά στην ίδια χρονική περίοδο µε τα αντίστοιχα πάγια 

κυριότητας του Οµίλου (20 χρόνια για µηχανήµατα & µηχανολογικό εξοπλισµό) και τούτο διότι 

µετά τη λήξη όλων των ισχυουσών χρηµατοδοτικών µισθώσεων θα περιέλθουν άνευ 

ανταλλάγµατος στην κυριότητα του Οµίλου. 

 
3.18. Ανάλυση αναβαλλόµενων φόρων 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις  

31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

          

Ενσώµατα πάγια  12.825.650,00 13.986.945,61 199.978,16 902.659,86

Μεταβατικοί λογ/σµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Χρεόγραφα 0,00 347,47 0,00 0,00

Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  12.825.650,00 13.987.293,08 199.978,16 902.659,86
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Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

     

Έξοδα εγκαταστάσεως 102.652,79 159.355,03 31.218,02 54.993,02

Μακροχρόνιες συµβάσεις Leasing 363.874,62 230.264,37 0,00 0,00

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 279.065,75 261.756,55 36.963,48 35.272,30

Λοιπές προβλέψεις  288.000,00 315.000,00 288.000,00 315.000,00

Προβλέψεις πελατών 1.230.402,51 1.539.185,85 0,00 0,00

Ζηµίες εις νέο 1.611.993,25 1.255.903,47 187.004,12 645.926,51

ΣΥΝΟΛΟ 3.875.988,92 3.761.465,27 543.185,62 1.051.191,83

       

Σύνολο αναβαλλόµενης φορολογίας 8.949.661,08 10.225.827,81 -343.207,46 -148.531,97

 
 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, οι οποίοι προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές 

µεταξύ της λογιστικής αξίας και των φορολογικών βάσεων των στοιχείων Ενεργητικού και 

Παθητικού, υπολογίζονται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή και προέρχονται 

από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
3.19. Ανάλυση προβλέψεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

    

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ       

Πρόβλεψη φόρου λογιστικών διαφορών 700.000,00 700.000,00 700.000,00

Αντιλογισµός πρόβλεψης την 31.12.05 0,00 0,00 -700.000,00

Υπόλοιπο 700.000,00 700.000,00 0,00

      

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ     

Πρόβλεψη επιβάρυνσης επίδικης διαφοράς 900.000,00 900.000,00 900.000,00

Υπόλοιπο 900.000,00 900.000,00 900.000,00

      

Γενικό σύνολο 1.600.000,00 1.600.000,00 900.000,00

 
 
Με ηµεροµηνία 31.12.03 ο Όµιλος ενέγραψε τις παραπάνω προβλέψεις θεωρώντας ότι 

υπάρχει παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση  από γεγονότα του παρελθόντος µε 

πιθανότητα να απαιτηθεί η εκροή πόρων για τον διακανονισµό τους. 

 

Εγγραφή πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας του Οµίλου ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ ποσού 700.000,00 € για ενδεχόµενους φόρους λογιστικών 

διαφορών των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων. Ο έλεγχος που πραγµατοποιήθηκε και 
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περατώθηκε το τέταρτο τρίµηνο του 2005, για τη χρονική περίοδο από χρήση 2000 µέχρι και 

τη χρήση 2004 , καταλόγισε επιβαρύνσεις από λογιστικές διαφορές ύψους 594.969,00 € οι 

οποίες καταχωρήθηκαν στις διαφορές φορολογικού ελέγχου της ελεγχείσας εταιρείας µε 

αντιλογισµό της ήδη εγγραφείσας πρόβλεψης των 700.000,00 € . 

Η πρόβλεψη των 900.000,00 € που έχει εγγραφεί στις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής 

εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ αφορά πιθανολογούµενη επιβάρυνση επίδικης 

διαφοράς για εργατικό ατύχηµα του παρελθόντος (όταν ασκούσε βιοµηχανική 

δραστηριότητα). 

 
3.20. Ανάλυση των λογαριασµών των αποτελεσµάτων 
 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα εκµετ/σης 2.937.654,32 2.619.025,00 316.624,59 388.531,61

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 192.048,84 112.554,51 774,01 37,98

Έκτακτα κέρδη 12.470,53 562.119,42 5.714,07 333.749,62

Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 125.690,75 56.772,08 402,91 4.038,67

ΣΥΝΟΛΟ  3.267.864,44 3.350.471,01 323.515,58 726.357,88

 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 157.418,83 615.043,22 1.657,21 33.247,44

Έκτακτες ζηµίες 63.919,09 2.057.870,81 56.575,72 6.844,46

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 248.574,49 33.871,08 801,96 0,00

Λοιποί µη ενσωµατωµένοι φόροι 93.434,70 138.088,99 22.615,25 27.667,43

Προβλέψεις για έκτακτους 

κινδύνους 65.623,57 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  628.970,68 2.844.874,10 81.650,14 67.759,33

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

     

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Έσοδα χρεογράφων 124.884,41 26.469,91 111.583,14 18.000,00

Κέρδη πωλήσεως συµµετ.& χρεογρ. 231.174,02 64.408,50 1.902,62 33.832,03

Προβλέψεις υποτ. συµµετ. & χρεογρ. -967,51 -152.914,60 -868,00 -102.906,42

Έξοδα & ζηµίες συµµετ.& χρεογρ. -1.280,14 -25.240,49 -1.280,14 -25.240,49

Έσοδα από προβλ. υποτίµ. χρεογρ. 1.791.453,03 308.563,03 1.543.127,98 308.050,00

ΣΥΝΟΛΟ  2.145.263,81 221.286,35 1.654.465,60 231.735,12
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2005 

 

     

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ∆ιοίκηση ∆ιάθεση ∆ιοίκηση ∆ιάθεση

       

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1.798.221,63 3.958.855,36 201.869,35 0,00

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 1.690.468,13 915.750,36 395.914,84 0,00

Παροχές τρίτων 2.007.319,70 304.771,90 94.859,44 5.378,53

Φόροι -  τέλη 161.974,14 183.702,17 48.344,95 747,13

∆ιάφορα έξοδα 1.052.004,80 2.463.721,15 237.011,75 2.286,56

Αποσβέσεις 711.663,62 697.667,63 57.534,01 0,00

Προβλέψεις 30.277,66 29.971,08 11.215,35 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  7.451.929,68 8.554.439,65 1.046.749,69 8.412,22

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΝ∆ΥΛΙΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  / ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 2004 

     

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  ∆ιοίκηση ∆ιάθεση ∆ιοίκηση ∆ιάθεση 

       

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 1.480.176,99 3.792.320,91 214.423,54 390,00

Αµοιβές & έξοδα τρίτων 1.071.201,63 653.386,74 250.806,49 0,00

Παροχές τρίτων 1.785.615,11 470.282,94 92.100,31 15.523,47

Φόροι -  τέλη 134.249,57 170.379,47 27.146,34 2.224,77

∆ιάφορα έξοδα 784.162,73 2.273.373,14 292.750,99 6.416,76

Αποσβέσεις 830.465,43 667.505,87 157.526,63 447,12

Προβλέψεις 61.041,96 1.010.625,83 12.033,38 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  6.146.913,42 9.037.874,90 1.046.787,68 25.002,12

 
 
 
3.21. Φόρος εισοδήµατος 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Φορολογικής Νοµοθεσίας, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος 

κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 ήταν 35%. Με το Ν. 3296/2004, ο συντελεστής φορολόγησης 

των κερδών µειώθηκε σε 32% για τα κέρδη της χρήσεως 2005, σε 29% για τα κέρδη της 

χρήσεως 2006 και σε 25% για τα κέρδη των χρήσεων 2007 και µετέπειτα. 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές στο τέλος της 

χρήσεως, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµίες που δηλώνονται, παραµένουν εκκρεµείς για 
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φορολογικούς σκοπούς, µέχρις ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές 

δηλώσεις και τα βιβλία των επιχειρήσεων. Οι φορολογικές ζηµίες, σύµφωνα µε την ισχύουσα 

φορολογική νοµοθεσία, συµψηφίζονται µε κέρδη των πέντε επόµενων χρήσεων από τη χρήση 

που δηµιουργήθηκαν. 

 

Η µητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ, οι θυγατρικές της και οι συγγενείς 

εταιρείες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 έχουν ελεγχθεί 

από τις φορολογικές αρχές για τις παρακάτω κατά περίπτωση χρήσεις. 

Η µητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ µέχρι και τη χρήση 2004, η ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. µέχρι και τη χρήση 2004, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΑΒΕΤΕ µέχρι και τη χρήση 2002, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ µέχρι και τη χρήση 

2001, η ∆.Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ µέχρι και τη χρήση 2002, η ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση 2002, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α.Ε.Ε. µέχρι και τη χρήση 1998, η ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. µέχρι και τη χρήση 2002, η 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί από ιδρύσεώς της, η 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. µέχρι και τη χρήση 2002, η 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δεν έχει ελεγχθεί 

από ιδρύσεώς της, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. δεν έχει ελεγχθεί 

από ιδρύσεώς της, η ΝΙΚ ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ ΑΕΒΕ µέχρι και τη χρήση 2000 και η εταιρεία NO 

LIMITS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί από ιδρύσεώς της.  

Κατά συνέπεια, οι φορολογικές υποχρεώσεις των ανωτέρω εταιρειών για τις ανέλεγκτες 

χρήσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές. 

 

Κατόπιν της µε αριθµό 437/2005 εντολής ελέγχου του Προϊσταµένου του ∆ιαπεριφερειακού 

Ελεγκτικού Κέντρου ( ∆.Ε.Κ Αθηνών ) διενεργήθηκε τακτικός έλεγχος φορολογίας Νοµικών 

προσώπων του άρθρου 66  Ν. 2238.94 , στα βιβλία και στοιχεία της µητρικής εταιρείας για τα 

οικονοµικά έτη 2000 µέχρι και 2005 ( διαχειριστικές χρήσεις από 1999 µέχρι και 2004). 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν διαφορές ποσού 232.502,16 €. Η εταιρεία 

προχώρησε στην εφ΄ άπαξ εξόφληση των οφειλοµένων φόρων, καταβάλλοντας το 

οφειλόµενο ποσό µε το υπ΄ αρίθµ. 5961618/2005 γραµµάτιο εισπράξεως της ∆.Ο.Υ 

Γαλατσίου . 

 

Κατόπιν της µε αριθµό 241/2005 εντολής ελέγχου του Προϊσταµένου του ∆ιαπεριφερειακού 

Ελεγκτικού Κέντρου ( ∆.Ε.Κ Αθηνών ) διενεργήθηκε τακτικός έλεγχος φορολογίας Νοµικών 

προσώπων του άρθρου 66 Ν. 2238.94 , στα βιβλία και στοιχεία της µητρικής εταιρείας για τα 

οικονοµικά έτη 2001 µέχρι και 2005 ( διαχειριστικές χρήσεις από 2000 µέχρι και 2004). 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο και επί συνολικού κύκλου εργασιών ύψους 79.243.147,61 € 

προέκυψαν διαφορές ποσού 594.969,00 € . Η εταιρεία προχώρησε στην εφ΄ άπαξ εξόφληση 

των οφειλοµένων φόρων, καταβάλλοντας το οφειλόµενο ποσό µε το υπ΄ αρίθµ.  

5961619/2005 γραµµάτιο εισπράξεως  της ∆.Ο.Υ Γαλατσίου . 
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Μετά το πέρας των παραπάνω φορολογικών ελέγχων συµψηφίστηκαν και επεστράφησαν 

από τη ∆ηµόσια φορολογική αρχή οφειλόµενα ποσά από εκκαθαρίσεις φορολογικών 

δηλώσεων των φορολογικών χρήσεων για τις οποίες ολοκληρώθηκε ο έλεγχος, ποσού  

406.082,64 €  για την µητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ και ποσού 303.703,75 

€ στην εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. 

Οι παραπάνω λογιστικές διαφορές έχουν εγγραφεί το λογαριασµό υπόλοιπο εις νέον.  

Μετα από το αποτέλεσµα του διενεργηθέντος ελέγχου η ∆ιοίκηση  της εταιρείας εκτιµά, ότι ο 

Όµιλος δεν θα επιβαρυνθεί µε πρόσθετους φόρους για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.   

 
3.22. Ανάλυση των κερδών ανά µετοχή 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Καθαρά κέρδη Οµίλου    1.601.008,05    3.953.802,10 3.525.006,50 858.359,41

Μέτοχοι εταιρείας 1.448.317,40 3.430.913,21 - -

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 152.690,65 522.888,89 3.525.006,50 858.359,41

Σταθµισµένος µέσος αριθµός 

µετοχών 
16.921.929,10 17.716.60816.921.929,10 1.771.608,14

 Κέρδη ανά µετοχή (Βασικά και 
µειωµένα) 

 0,086  0,194 0,21 0,048

 
 
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους 

της µητρικής µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στη διάρκεια της χρήσης, 

χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι ίδιες µετοχές που αγοράστηκαν στη χρήση. 

 

3.23. Μερίσµατα 
 

Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία οι εταιρείες υποχρεούνται να διανέµουν στους µετόχους 

µέρισµα 6% τουλάχιστον επί του καταβεβληµένου κεφαλαίου µετά την αφαίρεση του φόρου 

εισοδήµατος ή ποσοστου 35% επί των κερδών µετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήµατος και 

του τακτικού αποθεµατικού εφόσον αυτό είναι µεγαλύτερο από το 6% του καταβεβληµένου 

καφαλαιου.  

Το προτείνοµενο µέρισµα από τα κέρδη χρήσης 2005  ανέρχεται σε ευρώ 0,10 ανά µετοχή.  
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3.24. Απόκτηση ποσοστών Θυγατρικών στη χρήση 2005 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ 2005 

    

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ ποσοστό % Αριθµός µετοχών Αξία µετοχών

Απόκτηση ποσοστών  από ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ των θυγατρικών εταιρειών :       

Μπήτρος Μεταλλουργική ΑΕΒΕ 1,67% 112.376 666.860,64

Μπήτρος Ακίνητα ΑΕΕ 1,00% 5.216 8.455,14

Κυκλαδική Ξενοδοχειακή ΑΕ 1,00% 10.000 37.110,00

Μπήτρος Κτασκευαστική ΑΒΕΤΕ 0,22% 222 3.252,30

Σύνολο     715.678,08

        

Απόκτηση ποσοστών  από ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛ/ΚΗ ΑΕΒΕ των θυγατρικών εταιρειών :       

Μπήτρος Οπλισµός Σκυρ/τος ΑΒΕΤΕ 16,50% 33.000 330.000,00

Μπήτρος Μηχαν/κές Κατασκ. ΑΤΕΒΕ 0,23% 30 880,50

Μπήτρος Μεταλλουργική Θεσσαλίας ΑΕΒΕ 0,10% 50 500,00

Σύνολο     331.380,50

 
 
Στη χρήση 2005 η µητρική εταιρεία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ προχώρησε στην 

εξαγορά µικρών ποσοστών Θυγατρικών της εταιρειών από κατόχους φυσικά πρόσωπα µε 

σκοπό την απόκτηση ποσοστού 100% πράγµα που θα διευκολύνει τον σχεδιαζόµενη 

αναδιάρθρωση του Οµίλου µε συγχωνεύσεις δια απορροφήσεων. 

 

Με τον ίδιο σκοπό, προέβη σε εξαγορές µικρών ποσοστών άλλων Θυγατρικών εταιρειών του 

Οµίλου, και η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ η οποία είναι η µεγαλύτερη εταιρεία στον 

Όµιλο και για την οποία, όπως αναφέρεται στην ανάλυση των συγγενών και θυγατρικών 

εταιρειών, έχει ληφθεί και δηµοσιευθεί απόφαση συγχώνευσης δια απορροφήσεως, µε τη 

µητρική εταιρεία. 

 

Οι εξαγορές των ποσοστών έχουν γίνει σε τιµές που προέκυψαν από την αποτύπωση των 

οικονοµικών καταστάσεων µε ∆.Π.Χ.Π και οι οποίες είχαν ελεγχθεί από τον Ορκωτό Ελεγκτή 

Λογιστή στα πλαίσια κατάρτισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου 

της 30.06.2005.  
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3.25. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αποτελούν για τον Όµιλο οι συναλλαγές των 

ενοποιούµενων εταιρειών οι οποίες συνίστανται σε πωλήσεις/ αγορές εµπορευµάτων, έσοδα 

ενοικίων / δαπάνη ενοικίων, έσοδα από παροχή υπηρεσιών / δαπάνη από παρασχεθείσες 

υπηρεσίες µεταξύ της µητρικής αλλά και των συνδεδεµένων  εταιρειών. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 

       

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Πωλήσεις 
προς 

θυγατρικές 

Αγορές από 
θυγατρικές 

Έσοδα 
ενοικίων 
από 

θυγατρ. 

Έξοδα 
ενοικίων 
προς 
θυγατρ. 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
θυγατρ. 

Έξοδα  
υπηρεσιών 
από θυγατρ.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 0,00 8.470,51 0,00 3.521,64 1.256.995,89 8.953,32

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 3.977.846,86 1.012.673,87 152.711,58 24.000,00 90.045,13 948.140,88

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 595,27 11.033,48 0,00 2.193,66 0,00 89.670,14

ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ 0,00 4.404,01 0,00 2.009,52 0,00 38.597,74

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 3.706,50 0,00 0,00 5.892,33 0,00 44.566,62

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 3.586.528,84 1.971.094,18 84.651,84 0,00 42.956,29 100.643,27

∆.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 81.036,32 1.505.705,22 0,00 0,00 15.401,49 9.522,83

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 17.853,75 3.223.519,89 0,00 50.976,00 0,00 64.923,13

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΕ 402.798,04 424.580,57 0,00 52.800,00 60.386,44 88.586,15

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ 106.524,91 23.817,89 0,00 71.409,39 676,00 84.906,16

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ.  ΑΤΕΒΕ 20.446,61 12.037,48 0,00 24.560,88 12.725,00 676,00

Σύνολο 8.197.337,10 8.197.337,10 237.363,42 237.363,42 1.479.186,24 1.479.186,24

       

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005 

       

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Πωλήσεις 
προς 

θυγατρικές 

Αγορές από 
θυγατρικές 

Έσοδα 
ενοικίων 
από 

θυγατρ. 

Έξοδα 
ενοικίων 
προς 
θυγατρ. 

Έσοδα  
υπηρεσιών 

προς 
θυγατρ. 

Έξοδα  
υπηρεσιών 
από θυγατρ.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 0,00 13.968,18 0,00 3.521,64 1.197.379,32 8.953,31

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 5.572.144,44 2.660.631,26 475.137,69 26.000,00 132.906,09 965.596,57

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 89.171,28 340.807,54 0,00 2.303,28 0,00 76.769,38

ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ 0,00 0,00 0,00 2.210,40 0,00 31.135,51

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 5.568,87 0,00 30.936,34

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 4.093.819,68 4.268.606,18 87.957,14 0,00 42.127,14 109.312,42

∆.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 186.100,68 489.022,86 0,00 0,00 30.323,14 11.122,04

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 341.008,36 3.444.109,78 0,00 50.967,90 2.555,16 89.727,22

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΕ 2.193.559,78 438.135,24 0,00 52.800,00 48.660,69 64.165,09

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ 123.774,98 60.460,83 0,00 74.892,36 0,00 101.494,69

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ.  ΑΤΕΒΕ 20.410,00 2.239,31 0,00 24.560,88 14.353,00 402,00

NO LIMITS AE 0,00 2.002,50 0,00 1.849,50 58.535,00 0,00
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛ. ΑΕΒΕ 0,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆. ΑΒΕΤΕ 1.700.297,40 2.600.302,92 0,00 316.620,00 20.176,89 57.401,86

Σύνολο 14.320.286,60 14.320.286,60 563.094,83 563.094,83 1.547.016,43 1.547.016,43

 

Τα ποσά που αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες απαλείφονται, ως διεταιρικές 

συναλλαγές, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του 

Οµίλου, από τα αντίστοιχα κονδύλια στα οποία είχαν εγγραφεί. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΜΟΙΒΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

     

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 1.263.770,00 800.971,20 90.000,00 86.400,00

Αµοιβές ∆ιευθυντών 892.609,33 1.093.161,19 409.312,52 468.137,68

ΣΥΝΟΛΟ 2.156.379,33 1.894.132,39 499.312,52 554.537,68

     

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΕΛΟΥΣ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 31.12.05  ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Λοιπές 

απαιτ. από 
θυγατρ. 

Λοιπές 
υποχρ. προς 

θυγατρ. 

Πελάτες 
θυγατρικές 

Προµηθευτές 
θυγατρικές 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ 469.353,22 6.522,29 3.174,02 0

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ 1.014.185,38 388.789,88 4.379.743,33 0

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΤΕ 180.259,56 905.480,00 0 126.231,16

ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕΕ 890.449,80 562,53 0 0

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ 0 346.137,38 0 0

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΕΒΕ 51.025,47 3.822,37 53.454,78 2.252.784,58

∆.Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ ΑΒΕΕ 0 0 9.295,04 581.358,14

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣ. ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΒΕΤΕ 0 10.806,51 232.347,58 550.813,87

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΕΕ 2.071,34 3.173,79 534.278,00 141,33

ΜΠΗΤΡΟΣ ΤΥΣΣΕΝ ΑΕ 0 3.033,46 24,1 97.909,57

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧΑΝ. ΚΑΤΑΣΚ.  ΑΤΕΒΕ 0 6.471,11 136.512,60 0

NO LIMITS AE 0 92.329,23 176.715,00 0

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛ/ΚΗ ΘΕΣΣΑΛ. ΑΕΒΕ 120.090,41 0 0 0

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆. ΑΒΕΤΕ 6.913,77 967.220,40 115.661,19 2.031.966,99

ΣΥΝΟΛΟ  2.734.348,95 2.734.348,95 5.641.205,64 5.641.205,64

 

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων / υποχρεώσεων προς συνδεδεµένες καθώς και τα υπόλοιπα 

πελατών / προµηθευτών θυγατρικών, επίσης απαλείφονται από τους αντίστοιχους 

λογαριασµού κατά την διαδικασία ενοποίησης των οικονοµικών καταστάσεων. 
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3.26. Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
 
Από τον Όµιλο και την εταιρεία έχουν χορηγηθεί οι παρακάτω εγγυήσεις υπέρ Τραπεζών και 

προµηθευτών : 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  31.12.2005 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2004 

Εγγυητικές επιστολές υπέρ 

προµηθευτών 
39.771.692,17 31.042.638,32 0,00 0,00 

Εγγυητικές επιστολές υπέρ Τραπεζών 

για εταιρείες του Οµίλου 
167.562.411,00 224.518.393,32 141.718.551,00 203.278.393,32 

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

συµβάσεων πελατών 
407.897,01 386.861,32 0,00 0,00 

Εγγυήσεις υπέρ Τελωνείων 157.466,00 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές δοσµένες εγγυήσεις 410.678,00 14.909,00 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ  208.310.144,18 255.962.801,96 141.718.551,00 203.278.393,32 

 
 
3.27. ∆ιορθώσεις σε σχέση µε τις δηµοσιοποιηθείσες ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις 

 
∆ιορθώσεις κονδυλίων Ισολογισµού για τις περιόδους που έχουν δηµοσιοποιηθεί 
ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Ο  Όµιλος στα πλαίσια των προσαρµογών µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, καταχώρισε πρόσθετη 

πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ποσού 750.000 € και πρόβλεψη για ζηµία από 

επιδικασθείσα πρωτοδίκως  εκρεµοδικία σε βάρος της ποσού 900.000 € . Επίσης καταχώρισε 

τον αναβαλλόµενο φόρο από τις παραπάνω αιτίες ποσού 315.000€  και διόρθωσε τον 

αναβαλλόµενο φόρο των αφορολογήτων αποθεµατικών της εταιρείας ποσού 65.494,56 και 

του Οµίλου ποσού 130.740,83 €. 

 

Μετά από τις παραπάνω διορθώσεις τα σχετικά κονδύλια του Ισολογισµού των ενδιάµεσων 

οικονοµικών καταστάσεων διορθώνονται ως εξής: 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.579.028,67 2.151.787,39 5.929.602,92 
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 
  829.028,67 1.401.787,39 5.179.602,92 
Αναβαλλόµενος φόρος   747.310,15 
∆ιόρθωση φόρου   -59.880,74 
    687.429,41 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο 41.413.339,90 43.665.637,85  43.568.222,27 
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Επίδραση από αναγνώριση 
προβλέψεων και φόρου -1.302.119,26  -1.302.119,26 -59.880,74  

  40.111.220,64 42.363.518,59 43.508.341,53 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Αναγνώριση πρόβλεψης ζηµίας 900.000,00 900.000,00   
  900.000,00 900.000,00 0 
Αναβαλλόµενος φόρος 276.290,69 193.080,53   
∆ιόρθωση φόρου -347.880,74 -347.880,74   
  -71.590,05 -154.800,21 0 
  31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κέρδη (ζηµίες) εις νεο 40.280.339,73 41.110.379,15 40.403.711,48 

Επίδραση από αναγνώριση 
προβλέψεων  και διόρθωση φόρου -1.269.505,44 -1.269.505,44 -65.494,56 

  39.010.834,29 39.840.873,71 40.338.216,92 
Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 31.03.2005 30.06.2005 30.09.2005 
      
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 53.198.229,33 56.176.707,94 64.031.674,58 
Σχηµατισθείσα πρόβλεψη -750.000,00 -750.000,00 -750.000,00 
  52.448.229,33 55.426.707,94 63.281.674,58 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Κέρδη (ζηµίες) εις νέο 61.356.223,31 67.175.031,09 67.878.093,25 
Επίδραση από αναγνώριση 
προβλέψεων και φόρου -1.242.465,53 -1.242.465,53 -630.465,53 

  60.113.757,78 65.932.565,56 67.247.627,72 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     
Λοιπές προβλέψεις 700.000,00 700.095,76   
Αναγνώριση πρόβλεψης ζηµίας 900.000,00 900.000,00   
  1.600.000,00 1.600.095,76 0 
Αναβαλλόµενος φόρος 9.985.634,66 9.462.403,59 8.632.578,53 
∆ιόρθωση φόρου -407.534,47 -407.534,47 -119.534,47 
  9.578.100,19 9.054.869,12 8.513.044,06 
  31.03.2004 30.06.2004 30.09.2004 
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 57.217.548,61 64.317.466,54 64.556.201,49 

Επίδραση από αναγνώριση 
προβλέψεων  και διόρθωση φόρου -1.204.259,17 -1.204.259,17 -130.740,83 

  56.013.289,44 63.113.207,37 64.425.460,66 
 
 
 
Μεταβολές στην κατάσταση ταµιακών ροών 
 
Ο Όµιλος µε την εφαρµογή του ∆ΛΠ 7 αναδιατύπωσε την κατάσταση ταµιακών ροών της 

χρήσεως 2004, η οποία είχε καταρτισθεί µε τα ΕΛΠ και τις σχετικές οδηγίες. Η αναδιατύπωση 

οφείλεται στην αναδιάταξη των τόκων που καταβλήθηκαν στη χρήση 2004 από τις 

χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες στις επιχειρηµατικές (λειτουργικές) δραστηριότητες. 

Από την αναδιατύπωση προέκυψαν: 
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  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

Ποσά εκπεφρασµένα σε Ευρώ 
Ταµειακές ροές 

µε τα ∆ΛΠ 
Ταµειακές ροές 

µε τα ΕΛΠ 
∆ιαφορές 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -5.241.954,92 808.293,65 -6.050.248,57

Ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες 8.316.961,62 2.266.713,05 6.050.248,57

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

        

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -1.548.493,01 -649.752,63 -898.740,38

Ταµειακές ροές από χρηµ/κές δραστηριότητες 235.861,35 -572.879,03 808.740,38

 
 
3.28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την εταιρεία, στα οποία να 

επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 Η ∆ιοίκηση της εταιρείας ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ επανεξετάζει συνεχώς τις 

εκτιµήσεις της µε βάση ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες για προβλεπόµενα µελλοντικά 

γεγονότα σχετικά µε την συνολική πορεία και κατεύθυνση του Οµίλου, και βεβαίως τις 

αναθεωρεί όπου απαιτείται. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                           ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

4. Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Το βασικό πρόβληµα της ελληνικής αγοράς Σιδήρου και Χάλυβα στο 2005, στην οποία κατά 

κύριο λόγο δραστηριοποιείται ο Όµιλός µας, ήταν η µείωση της ζήτησης, ως συνέπεια της 

επιβράδυνσης του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας και της επενδυτικής άπνοιας, καθώς και 

η µείωση των τιµών από τα υψηλά επίπεδα του 2004, επακόλουθο, αλλά όχι µόνο, της 

διεθνούς πορείας των τιµών του χάλυβα. 

Το δεδοµένο πλαίσιο της επιβράδυνσης των ρυθµών ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας και 

των προβληµάτων στην αγορά σιδήρου και χάλυβα δεν ήταν δυνατόν να µην επηρεάσει τις 

εταιρίες του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό. Έτσι, τα αποτελέσµατα του 

2005 αποτυπώνουν µια µέτρια χρονιά, η οποία ήταν αναµενόµενη, µετά από ένα εξαιρετικό 

2004, συνέπεια και της κυκλικότητας που χαρακτηρίζει την συγκεκριµένη αγορά σιδήρου και 

χάλυβα.  

Οι παραδοσιακές εταιρίες του οµίλου (Μεταλλουργική, Μεταλιµπέξ) επηρεάστηκαν λιγότερο 

από τις νέες και προσανατολισµένες στο εξειδικευµένο αντικείµενο της οικοδοµής (Θώραξ, 

Οπλισµός, Αντισεισµικός Οπλισµός) το οποίο στην παρούσα συγκυρία έχει υποστεί τις 

επιπτώσεις της πολύπλευρης κρίσης του κατασκευαστικού τοµέα. Ωστόσο, οι εταιρίες αυτές 

ευνοήθηκαν στο β’ εξάµηνο του 2005 κυρίως από την πρωτοφανή έκρηξη της ζήτησης στα 

ιδιωτικά έργα. 

Οι παραδοσιακές µεταλλουργικές εταιρίες του Οµίλου µε την εφαρµογή επιτυχηµένης 

πολιτικής αγορών στο 2005 κατόρθωσαν να δηµιουργήσουν πλεονέκτηµα αποθεµάτων που 

επηρέασε θετικά το µικτό τους αποτέλεσµα για το α’ τρίµηνο του 2005. Το πλεονέκτηµα αυτό 

στο β` τρίµηνο σταδιακά εξουδετερώθηκε από τις νέες αγορές. Τον Ιούλιο όµως ξεκίνησε 

άνοδος των τιµών των χαλυβουργικών προϊόντων η οποία συνεχίστηκε στο υπόλοιπο 

τρίµηνο δηµιουργώντας κερδοφόρα αποτελέσµατα στην πλειοψηφία των µεταλλουργικών 

εταιριών στο 2005, παρ’  ότι δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια στο τέταρτο τρίµηνο της χρήσης 

κυρίως λόγω περιορισµού της ζήτησης. 

 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ 
 

Τα κέρδη µετά φόρων της Μεταλλουργικής ανέρχονται στο 2005 σε 982 χιλ. € και της 

Μεταλιµπέξ σε 534 χιλ. €. 

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η σηµαντική µείωση των υποχρεώσεων της Μεταλλουργικής κατά 

19,0 εκατ. € από την 31/12/2004 και της Μεταλιµπέξ κατά 5,4 εκατ. € αντίστοιχα. 

 

Οι µικρότερες εταιρίες του µεταλλουργικού κλάδου, Μπήτρος Thyssen και Βακόντιος, 

παρουσιάζουν µικτή εικόνα. 
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Η Μπήτρος Thyssen κατόρθωσε να πετύχει τη καλύτερη χρήση από την ίδρυσή της κυρίως 

λόγω των φτηνών αποθεµάτων που δηµιούργησαν υψηλά περιθώρια µικτής κερδοφορίας, 

ενώ η Βακόντιος παρουσιάζει αρνητική κερδοφορία κυρίως λόγω υστέρησης στα έσοδά της.  

 

Η Μπήτρος Thyssen στο 2005 πέτυχε κέρδη µετά φόρων 115 χιλ. € και η Βακόντιος ζηµιές 

µετά φόρων 213 χιλ. €. 

 

Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος δηλαδή η Θώραξ, ο 

Οπλισµός Σκυροδέµατος (Αθήνα) και ο Αντισεισµικός Οπλισµός (Θεσσαλονίκη), ενώ 

επηρεάστηκαν λόγω της ύφεσης στον κλάδο στο α΄ εξάµηνο του 2005, στο β΄ εξάµηνο 

παρουσίασαν ανάκαµψη, µε αποτέλεσµα η συνολική δραστηριότητα του Οπλισµού (Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη) να κλείσει κερδοφόρα. Ο Οπλισµός πραγµατοποίησε ζηµιές µετά φόρων 

ύψους 22 χιλ. € και ο Αντισεισµικός Οπλισµός (Θεσ/ κη) πραγµατοποίησε κέρδη µετά φόρων 

ύψους 366 χιλ. €. Στη Θώραξ, η σηµαντική υστέρηση του τονάζ πωλήσεων ευθύνεται για το 

ζηµιογόνο αποτέλεσµα µετά φόρων των 285 €.  

Η Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές παρουσίασε ζηµίες µετά φόρων 120 χιλ. €. 

 

Η Μπήτρος Κατασκευαστική στο 2005 δραστηριοποιήθηκε εµπορικά στην ολοκλήρωση της 

πώλησης του οικιστικού συγκροτήµατος «ΝΕΦΕΛΗ» στη Χαλκίδα και κατασκευαστικά στην 

πρώτη φάση του όµορου νέου συγκροτήµατος «ΑΡΤΕΜΙΣ». Ταυτόχρονα εκκαθαρίστηκε η 

συµµετοχή της στην «Κοινοπραξία Αναπτυξιακή Πειραιά» που ως γνωστόν ανήγειρε στη 

∆ραπετσώνα τη σχετική οικοδοµή. Το αρνητικό της αποτέλεσµα (658 χιλ. €)  είναι συγκυριακό 

και οφείλεται στο γεγονός ότι το 2005 δεν υπήρχαν σε εξέλιξη νέα έργα προκειµένου να 

απορροφήσουν το διοικητικό και χρηµατοοικονοµικό κόστος της χρήσης. 

 

Η Μπήτρος Ακίνητα, ουσιαστικά αδρανής εταιρία, παρουσίασε ζηµίες µετά φόρων 105 χιλ. €.  

Η Κυκλαδική Ξενοδοχειακή, επίσης ουσιαστικά αδρανής εταιρία, παρουσίασε ζηµίες µετά 

φόρων 91 χιλ.€.  

 

Οι άλλες µικρές εταιρίες του Οµίλου, Μπήτρος Μεταλλουργική Θεσσαλίας και No Limits 

Πληροφορική εµφανίζουν αποτελέσµατα οριακά. Συγκεκριµένα, η  Μπήτρος Μεταλλουργική 

Θεσσαλίας παρουσίασε ζηµίες µετά φόρων 5 χιλ. € και η No Limits Πληροφορική ζηµίες  3 

χιλ. €. 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η Μπήτρος Συµµετοχική ΑΕ στο 2005 ως αυτοτελές νοµικό πρόσωπο παρήγαγε κερδοφόρο 

αποτέλεσµα µετά φόρων 3.525 χιλ. € έναντι κέρδους µετά φόρων 858 χιλ. € στο αντίστοιχο 

περυσινό διάστηµα, επηρεασµένο κυρίως από τα εισπραχθέντα µερίσµατα και την θετική 

αποτίµηση χρεογράφων χαρτοφυλακίου. Για τη χρήση του 2005 το ∆.Σ. θα προτείνει στην 
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τακτική Γ.Σ. της εταιρίας να διανεµηθεί στους µετόχους κονδύλι ύψους 1,6 εκατ. € (περίπου € 

0,10 ανά µετοχή). 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση της εταιρίας είχαν την 

ακόλουθη εξέλιξη στη διετία 2004-2005: 
 

Αριθµοδείκτες οικονοµικά στοιχεία εταιρίας τέλους χρήσης 2005  2004 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Γενικής Ρευστότητας 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
3,14 

 
10,87

     

Ξένα κεφάλαια  
∆ιάρθρωσης κεφαλαίων 

Ίδια κεφάλαια 
0,35 

 
0,47

     

Αποτέλεσµα προ φόρων και χρηµ.εξόδων  
Απόδ.συν. απασχολ. κεφαλ. 

Συν. κεφάλαια µείον βραχυπρ.υποχρ. 
7,3% 

 
2,8%

     

Αποτέλεσµα µετά φόρων  
Απόδ. Ιδίων κεφαλαίων 

Ίδια κεφάλαια  
8,3% 

 
2,2%

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
 

Σε ενοποιηµένο επίπεδο οµίλου το ενοποιηµένο µετά φόρων αποτέλεσµα της Μπήτρος 

Συµµετοχική του 2005 ανέρχεται σε 1,6 εκατ. € έναντι 4,5 εκατ. € του 2004. 

Οι µειωµένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης (αποθέµατα, εµπορικές απαιτήσεις) 

δηµιούργησαν σηµαντική ρευστότητα που χρησιµοποιήθηκε για αποπληρωµή τραπεζικών 

δανείων και λοιπών υποχρεώσεων (συνολικά στον όµιλο 19,2 εκατ. € από την 31/12/2004). 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οι οποίοι εκφράζουν την οικονοµική θέση του Οµίλου Μπήτρος 

Συµµετοχική είχαν την ακόλουθη εξέλιξη στη διετία 2004-2005: 
 

Αριθµοδείκτες οικονοµικά στοιχεία οµίλου τέλους χρήσης      

  2005  2004 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
Γενικής Ρευστότητας 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
1,87 

 
1,96

     

Ξένα κεφάλαια  
∆ιάρθρωσης κεφαλαίων 

Ίδια κεφάλαια 
1,96 

 
2,33

     

Αποτέλεσµα προ φόρων και χρηµ.εξόδων  
Απόδ.συν. απασχολ. κεφαλ. 

Συν. κεφάλαια µείον βραχυπρ.υποχρ. 
5,5% 

 
9,2%

     

Αποτέλεσµα µετά φόρων  
Απόδ. Ιδίων κεφαλαίων 

Ίδια κεφάλαια  
2,5% 

 
7,1%
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Για το 2006 οι προοπτικές διαφαίνονται πολύ καλύτερες από τις αντίστοιχες του 2005. Η τάση 

των τιµών σιδήρου και χάλυβα είναι ήδη ανοδική, δηµιουργώντας έτσι εύλογες προσδοκίες για 

βελτίωση των αποτελεσµάτων των εταιριών του Οµίλου που δραστηριοποιούνται στη 

συγκεκριµένη αγορά. Η διάρκεια της ανόδου των τιµών αλλά και το εύρος τους είναι οι 

συνθήκες εκείνες που θα καθορίσουν οριστικά την εικόνα της χρονιάς που διανύουµε.  

 

Ανάκαµψη αναµένεται και στην Μπήτρος Κατασκευαστική που δικαιολογείται από τη 

διεύρυνση του κατασκευαστικού της έργου µε ανέγερση οικοδοµών στα Πατήσια και στο 

Μαρούσι, καθώς και στην ολοκλήρωση του οικοδοµικού συγκροτήµατος «Άρτεµις» στη 

Χαλκίδα. 

 

Στο 2006 η Μπήτρος Συµµετοχική, όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί, θα απορροφήσει τη 

Μπήτρος Μεταλλουργική, τη Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές και τη Μπήτρος Θεσσαλία. 

Παράλληλα µε τη συγχώνευση αυτή, για την ορθολογικότερη αναδιοργάνωση του Οµίλου και 

τη συνένωση οµοειδών δραστηριοτήτων, θα πραγµατοποιηθούν το 2006 δύο ακόµα 

συγχωνεύσεις. Συγκεκριµένα, η Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος θα απορροφήσει την 

Μπήτρος Αντισεισµικός Οπλισµός καθώς και η Μπήτρος Κατασκευαστική θα απορροφήσει 

την Μπήτρος Ακίνητα. 
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5. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» 
 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη 

της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας 

ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και την διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό 

και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει  εύλογη βεβαιότητα ότι 

οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που 

να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που 

ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρείας και, γενικότερα, της 

παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της 

συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. 

Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για την διαµόρφωση της 

έκθεσής  µας. 

Κατά την γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν 

ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση της εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του 

Οµίλου (του οποίου η εταιρεία τυγχάνει µητρική) κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα 

αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου καθώς και τις µεταβολές των ιδίων 

κεφαλαίων και τις ταµιακές ροές της εταιρείας και του Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή 

την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη, ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου, εφιστούµε την 

προσοχή στη σηµείωση 27 των οικονοµικών καταστάσεων στην οποία αναφέρεται ότι λόγω 

της αναγνώρισης προβλέψεων ύψους € 1.600.000 και τη διόρθωση αναβαλλόµενου φόρου, 

επήλθαν διορθώσεις στα κονδύλια του Ισολογισµού «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις», 

«Αναβαλλόµενος φόρος», «Κέρδη (ζηµίες) εις νέον» και «Λοιπές προβλέψεις» για τις 

περιόδους που έχουν δηµοσιευθεί ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 

ΑΘΗΝΑ,  29 Μαρτίου 2006 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Παναγιώτης Β. Πρεβέντης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  14501 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε. ΑΜ ΣΟΕΛ 125 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 25 Αθήνα 
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6. Πληροφορίες Αρ. 10 Ν. 3401/2005 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι πληροφορίες που ανακοινώθηκαν από την 

Εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου 01.01.2005 έως σήµερα: 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΟΠΟΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Κατηγορία 1 - Ανακοινώσεις     

Γνωστοποίηση συναλλαγών 13/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 09/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 08/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 07/06/2006 www.ase.gr

Προαναγγελία Γενικής Συνέλευσης 07/06/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση Άλλων Σηµαντικών Γεγονότων 06/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 06/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 05/06/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 2/6/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 1/6/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 31/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 30/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 29/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 26/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 25/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 24/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 23/5/2006 www.ase.gr

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 22/5/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 22/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 19/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 18/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 17/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 16/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 15/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 12/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 11/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 10/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 9/5/2006 www.ase.gr

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 8/5/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 8/5/2006 www.ase.gr
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Γνωστοποίηση συναλλαγών 5/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 4/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 3/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 2/5/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 28/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 27/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 26/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 25/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 19/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 14/4/2006 www.ase.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 13/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 12/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 10/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 7/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 6/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 5/4/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 4/4/2006 www.ase.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 31/3/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 31/3/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 21/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 20/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 17/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 16/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 15/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 10/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 9/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 8/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 7/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 2/3/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 27/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 22/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 20/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 17/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 16/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 15/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 14/2/2006 www.ase.gr
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Γνωστοποίηση συναλλαγών 10/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 6/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 2/2/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 31/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 30/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 27/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 25/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 24/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 23/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 19/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 18/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 17/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 16/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 12/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 11/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 3/1/2006 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 30/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 29/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 28/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 23/12/2005 www.ase.gr

Ανακοίνωση για επιχειρηµατικές εξελίξεις στην εταιρία 22/12/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 22/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 21/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 21/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 20/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 16/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 15/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 14/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 13/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 12/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 9/12/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 8/12/2005 www.ase.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 8/12/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 7/12/2005 www.ase.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 6/10/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 30/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

 65



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                           ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 29/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών 

καταστάσεων 
28/9/2005 

www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 16/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 15/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

∆ιαγραφή / Ακύρωση µετοχών εταιρίας 26/8/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 27/7/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 26/7/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 25/7/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση συναλλαγών 25/7/2005 www.ase.gr

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης 
4/7/2005 www.ase.gr

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών 

καταστάσεων 
30/6/2005 

www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 29/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Γνωστοποίηση απόφασης για την αγορά ιδίων µετοχών 29/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 24/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης 24/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση Αλλων Σηµαντικών Γεγονότων 10/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης 27/5/2005 www.ase.gr

Προαναγγελία συναλλαγών εταιρίας-µετόχου 1/4/2005 www.ase.gr

Γνωστοποίηση αποκοπής δικαιώµατος µερίσµατος / πληρωµής 

µερίσµατος 
28/2/2005 

www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ανακοίνωση περί σχολιασµού οικονοµικών / λογιστικών 

καταστάσεων 
25/2/2005 

www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Υποβολή πρόσθετων στοιχείων χρηµατοοικονοµικής 

πληροφόρησης 
25/2/2005 www.ase.gr

Προαναγγελία συναλλαγών εταιρίας-µετόχου 20/1/2005 www.ase.gr

Προαναγγελία συναλλαγών εταιρίας-µετόχου 19/1/2005 www.ase.gr
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Κατηγορία 2 - Στοιχεία Οικονοµικών Καταστάσεων     

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 31.03.2006 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

31/5/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

31.03.2006 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. 

31/5/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 30.09.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

(τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

30.09.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. (τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 30.06.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

(τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

30.06.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. (τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 31.03.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

(τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

31.03.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. (τροποποιηµένα) 

13/4/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 31.12.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

31/3/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

31.12.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. 

31/3/2006 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 30.09.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

25/11/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

30.09.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 
25/11/2005 

www.ase.gr, 

www.bitros.gr
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υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. 

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 30.06.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

28/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

30.06.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. 

28/9/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Εταιρικών Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 31.03.2005 

βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της υπ' αριθµ. 

17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης της Ε.Κ. 

30/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Στοιχεία Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων 01.01. - 

31.03.2005 βάσει ∆ΛΠ και βάσει του κανονισµού του Χ.Α. και της 

υπ' αριθµ. 17/336/21.04.2005 (ΦΕΚ 614Β' - 10.05.05) απόφασης 

της Ε.Κ. 

30/6/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ετήσιος Εταιρικός Ισολογισµός 01.01.2004 - 31.12.2004 (εταιρία) 26/5/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ετήσιος Ενοποιηµένος Ισολογισµός 01.01.2004 - 31.12.2004 26/5/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις δ’ τριµήνου 2004 25/2/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr

Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δ’ τριµήνου 2004 25/2/2005 
www.ase.gr, 

www.bitros.gr
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7. Γενικές Πληροφορίες 
 
7.1. Ιστορικό 

 
Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. είναι 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.  

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

Εταιρία κατέκτησε και διατηρεί µία από τις πρώτες θέσεις µεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων 

που ασχολούνται µε την εµπορία και κατεργασία προϊόντων σιδήρου και χάλυβα. 
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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 επεκτατική στρατηγική επιταχύνθηκε 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. 

Συγκεκριµένα  η Εταιρία κατά την περίοδο από το 1999 έως και σήµερα: 

 ∆ηµιούργησε, στην οικονοµική χρήση 1999, την «Μπήτρος Βορείου Ελλάδος 

Α.Ε.Β.Ε.». Ακολούθως, δροµολόγησε την κατασκευή ενός σύγχρονου Steel Service 

Center, στη Βιοµηχανική Περιοχή της Σίνδου µε στόχο την εξασφάλιση έντονης 

παρουσίας στην Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Προκειµένου να επιταχυνθεί η 

διαδικασία διεύρυνσης του µεριδίου της στην Βόρειο Ελλάδα η «Μπήτρος Βορείου 

Ελλάδος Α.Ε.Β.Ε.» συγχωνεύτηκε µε τη «Μεταλιµπέξ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», την δεύτερη, τότε, 

σε µέγεθος σιδηρεµπορική επιχείρηση της Βόρειας Ελλάδας, µε έδρα την 

Θεσσαλονίκη. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της «Μπήτρος Βορείου Ελλάδος 

Α.Ε.Β.Ε.» από την «Μεταλιµπέξ 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 «Μπήτρος Μεταλιµπέξ Ανώνυµη 

Εµπορική Βιοµηχανική Εταιρεία». Μετά το πέρας της συγχώνευσης η «ΜΠΗΤΡΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» συµµετείχε µε ποσοστό 74,57% στην «Μπήτρος Μεταλιµπέξ 

Α.Ε.Β.Ε.». Σήµερα το ποσοστό συµµετοχής έχει διαµορφωθεί σε 77%. 

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 1999, ποσοστό συµµετοχής 30% στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρίας «Νικ. Κιολεϊδης 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. Κιολεϊδης 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. Κιολεϊδης Α.Ε.Β.Ε.» έχει διαµορφωθεί από τα τέλη του 

2002 σε ποσοστό 22,52%.  
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 Συµµετείχε, στην οικονοµική χρήση 1999, ως ιδρυτής της εταιρίας «Μπήτρος 

Κατασκευαστική 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. Σήµερα το ποσοστό συµµετοχής έχει διαµορφωθεί 

σε 100%. 

 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 «Βακόντιος ∆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. Με τη 

συµµετοχή αυτή ο Όµιλος µεγενθύνει το µερίδιό του στην αγορά της Αττικής. 

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 2000, ποσοστό συµµετοχής 99% στην εταιρία 

«Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε.» που δραστηριοποιείται στο χώρο του Real Estate. 

Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» δραστηριοποιείται 

στο χώρο εκµετάλλευσης ακινήτων από το 1987 µέσω της πρώην «Μπήτρος 

Α.Ε.Β.Ε.» (νυν «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.»). Σήµερα το ποσοστό συµµετοχής 

έχει διαµορφωθεί σε 100%. 

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 2000,  ποσοστό συµµετοχής 99% στην εταιρία 

«Κυκλαδική Ξενοδοχειακή Τουριστική Τεχνική & Εµπορική Α.Ε.», η οποία 

λειτουργούσε το υδροψυχαγωγικό πάρκο “Watermania” στη Μύκονο. Σήµερα το 

ποσοστό συµµετοχής έχει διαµορφωθεί σε 100%. 

 Όπως προαναφέρθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17/04/2000 αποφάσισε 

µεταξύ άλλων την απόσχιση του λειτουργικού κλάδου (µεταλλουργικού) της Εταιρίας 

και την εισφορά του στην «Ωρίων Α.Ε.» (νυν «Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε.»). 

 Απέκτησε, στην οικονοµική χρήση 2001, συµµετοχή µε ποσοστό 75% στην εταιρία 

«Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.» πραγµατοποιώντας δυναµική είσοδο στον κοινωνικά 

σηµαντικό όσο και ευαίσθητο χώρο των αντισεισµικών κατασκευών. Η «Θώραξ 

Αντισεισµική Α.Ε.» εξαγόρασε το 100% της εταιρίας «Θωρακοτεχνική Α.Τ.Ε.Β.Ε.» την 

οποία απορρόφησε στη χρήση 2001. Σήµερα το ποσοστό συµµετοχής έχει 

διαµορφωθεί σε 100%. 

 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.Ε.» µε αντικείµενο εργασιών την εµπορία ειδικών χαλύβων στην 

Ελλάδα. Η νέα εταιρία έχει έδρα τις εγκαταστάσεις  του Οµίλου στον Ασπρόπυργο 
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ενώ διατηρεί αποθηκευτικό χώρο και στις εγκαταστάσεις της «Μπήτρος Μεταλιµπέξ» 

στη Σίνδο. Τα ποσοστά συµµετοχής στο κοινό εταιρικό σχήµα είναι 60% για την 

Μπήτρος Συµµετοχική και 40% για την γερµανική εταιρία. 

 Η εταιρία «Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε.», το 2002, συµµετείχε κατά 33% 

στην ίδρυση της εταιρίας «Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος Α.Β.Ε.Τ.Ε.»µε την 

προοπτική να µπει δυναµικά στην αγορά του σιδήρου οπλισµού σκυροδέµατος. 

Σήµερα η συµµετοχή στην συγκεκριµένη εταιρία έχει µεταβιβαστεί στην «Μπήτρος 

Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε.» και έχει αυξηθεί σε 66,5%.  

 Η «Μπήτρος Μεταλιµπέξ Α.Ε.Β.Ε.» στα µέσα του 2003 συµµετείχε µε 79,78% στην 

εταιρία «Μπήτρος Αντισεισµικός Οπλισµός Σκυροδέµατος Α.Β.Ε.Τ.Ε.» µε σκοπό να 

εισχωρήσει στην αγορά του σιδήρου οπλισµού σκυροδέµατος στη περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη περιοχή της Βορείου Ελλάδος. 

 Ως εταιρίες εξυπηρέτησης των υπολοίπων εταιριών του οµίλου δηµιουργήθηκαν η 

εταιρία «Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές Α.Τ.Ε.Β.Ε.» µε σκοπό την ανάπτυξη, 

παραγωγή και εµπορία µηχανηµάτων οπλισµού σκυροδέµατος και εν γένει 

µεταλλουργικών µηχανηµάτων, καθώς επίσης, την συντήρηση, επισκευή και 

βελτίωση κάθε είδους µηχανηµάτων µεταλλουργίας και η εταιρία «No Limits 

Πληροφορική Α.Ε.» µε σκοπό την ανάπτυξη, παραγωγή και εµπορία προϊόντων και 

εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας στους τοµείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών 

και της ηλεκτρονικής. 

 Στα τέλη του 2005 αποφασίστηκε η µεταβολή της δοµής του Οµίλου µε τη 

συγχώνευση εταιριών µε οµοειδείς ή παραπλήσιες δραστηριότητες µε χρονικό 

ορίζοντα υλοποίησης τη χρήση του 2006. Η σηµαντικότερη µεταβολή επέρχεται µε τη 

συγχώνευση δια απορροφήσεως των δύο βασικών και µεγαλυτέρων εταιρειών του 

Οµίλου, της εισηγµένης «Μπήτρος Συµµετοχική Α.Ε.» και της «Μπήτρος 

Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε.». Επίσης, στο παραπάνω σχήµα θα συγχωνευτεί και η 

«Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές Α.Τ.Ε.Β.Ε.». Συγχωνεύονται, επίσης, οι δύο 

εταιρείες του Οµίλου, που δραστηριοποιούνται στο χώρο των προϊόντων και των 

υπηρεσιών του οπλισµού του σκυροδέµατος («Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» - Αθήνα και «Μπήτρος Αντισεισµικός Οπλισµός Σκυροδέµατος 

Α.Β.Ε.Τ.Ε.» - Θεσσαλονίκη), λόγω οµοειδούς αντικειµένου καθώς και οι δύο εταιρείες 

που δραστηριοποιούνται στην αγορά της ανάπτυξης ακινήτων («Μπήτρος 

Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε» και «Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε»), επίσης λόγω οµοειδούς 

αντικειµένου. 
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7.2. Οργανόγραµµα Οµίλου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 

100,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ  
ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε. 

77,00%  

∆. Γ. ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 
50,00%  

ΜΠΗΤΡΟΣ THYSSEN Α.Ε.Ε.  
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ 

60,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε 

66,50 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΝΤ/ΚΟΣ 
ΟΠΛΙΣΜΟΣ  

ΣΚΥΡ/ΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
61,42%

ΘΩΡΑΞ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Α.Ε. 
84,65% 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 

100,00% 

ΝΙΚ. ΚΙΟΛΕΪ∆ΗΣ Α.Ε.Β.Ε. 
22,53% 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
100,00% 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. 
100,00% 

DEMIL A.E. 
37.50% + 5.63% 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ 
Ξ.Τ.Τ.Ε Α.Ε. 

100,00% 

NO LIMITS Α.Ε.Ε. 
99,75%  

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΗΧ/ΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε 

99,77% 
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7.3. Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες 

σαράντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (€ 24.446.881,88) 

διαιρούµενο σε δέκα έξι εκατοµµύρια εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες ογδόντα 

οκτώ (16.189.988) 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 
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€ 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. 

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 
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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 

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 
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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). 

• 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 
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(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. 

• Με την από 24/06/2005 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά δύο εκαταµµύρια 

τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (2.305.196,20), 

λόγω ακύρωσης των ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρία συνολικού αριθµού ενός 

εκατοµµυρίου πεντακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (1.526.620) 

µετοχών. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο διαµορφώνεται σε 24.446.881,88 ευρώ 

διαιρούµενο σε 16.189.988 µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,51 ευρώ. 
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Ηµ/νια ΓΣ Αρ. ΦΕΚ 

Ποσό Αύξησης / 
Μείωσης 
Μετοχικού 
Κεφαλαίου 

Τρόπος αύξησης / 
µείωσης 

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 

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 
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10/20/95 
6492/06-11-

95 
473.200.000 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 
2.366.000.000 δρχ     4.732.000 500 ∆ρχ

6/27/97 
5279/18-07-

97 
    2.366.000.000 δρχ 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ 

ΚΟΙΝΕΣ 

4.732.000 500 ∆ρχ

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 ∆ρχ

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 € 

24/06/2005 
7485/13-07-

05 
-2.305.196,20 

ΑΚΥΡΩΣΗ Ι∆ΙΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ 
24.446.881,88 €     16.189.988 1,51 € 

 
7.4. Μετοχική Σύνθεση 
Η µετοχική σύνθεση των µετοχών της Εταιρίας κατά την ηµεροµηνία 06/06/2006 εµφανίζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ "ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ 
Α.Ε." 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

% ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ 

EUROPEAN STEEL 5.034.027 31,09% 
ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.   391.292 2,42% 
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ 2.351.000 14,52% 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ 884.634 5,46% 
ΛΗ∆Α Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 875.946 5,41% 
ΠΕΛΑΓΙΑ συζ. Π. ΜΠΗΤΡΟΥ 765.726 4,73% 
BALDING INVESTMENT INC.   620.365 3,83% 
ENDERSON INVEST LIMITED   600.431 3,71% 
BURNET FINANCE   587.170 3,63% 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 4.079.397 25,20% 
ΣΥΝΟΛΟ 16.189.988 100,00% 
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∆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%. 

 
 
7.5. Μέλη ∆.Σ. – ∆ιευθυντικά Στελέχη 
 
Καθ’ όλη την διάρκεια του 2005 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 

ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ  ΜΕΛΟΣ ∆.Σ Μη Εκτελεστικό Μέλος 

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ  Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

 

Η θητεία του ∆.Σ. λήγει την 30/06/2006. 

 

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. 

 81



ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.                                                           ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 

• 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 δεκαπενταετίας. 

• 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. 

• Καστρινάκης Κων/νος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Ιδρυτικό µέλος και 

Αντιπρόεδρος της εταιρίας Συµβούλων KANTOR. Έχει εκτεταµένη εµπειρία σε 

έργα σχεδιασµού και εφαρµογής στρατηγικής, αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και 

σχεδιασµού operations, στους κλάδους της βιοµηχανίας και εµπορίου, των 

τραπεζών και των υπηρεσιών. 

• 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): 

 

• 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. 

• 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 
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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 Πελαγίας Μπήτρου και του κου 

Παναγιώτη Μπήτρου. 

 

 

7.6. Εξέλιξη τιµής µετοχής 
 
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 

01/01/2005 – 31/12/2005. 

 

 

 

ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 
2005 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΟΣ 

(€) 

ΟΓΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΜΗΝΟΣ 

ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
ΜΗΝΟΣ (χιλ. €) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2,81 468.647 1.317 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2,80 427.494 1.152 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2,23 212.814 531 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2,10 174.301 368 

ΜΑΪΟΣ 2,07 90.949 187 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2,07 81.143 164 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2,20 677.782 1.420 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2,05 414.700 901 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2,02 612.786 1.316 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2,08 223.878 455 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2,00 106.942 221 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2,03 215.695 420 
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Παρατίθενται µε την ακόλουθη σειρά οι ακόλουθοι πίνακες που αφορούν στη χρήση του 2005: 

1. Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής των µετοχών της Εταιρίας και του όγκου 

συναλλαγών. 

 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 01.01. - 31.12.2005 
(τιµή - όγκος συναλλαγών)
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2. Η εξέλιξη της χρηµατιστηριακής τιµής της µετοχής της Εταιρίας σε σχέση µε τον Γενικό 

∆είκτη συναλλαγών του Χ.Α.Α και τον κλαδικό ∆είκτη Εταιριών Συµµετοχών. 

 

ΜΠΤΚ vs Γ.∆.Χ.Α. vs ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΜΜΜΕΤΟΧΩΝ
01.01. - 31.12.2005
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Γ.∆.Χ.Α. ΚΛ. ΣΥΜΜ. ΜΠΤΚ
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8. ∆ιαθεσιµότητα Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των εταιρειών που ενοποιούνται στις 

ενοποιηµένες καταστάσεις της, οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών και οι αντίστοιχες εκθέσεις διαχειρήσεως των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των 

εταιρειών, είναι καταχωρηµένες στην ιστοσελίδα της εταιρείας, στην διεύθυνση www.bitros.gr.  
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9. Παράρτηµα 
 

1. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Μπήτρος 

Συµµετοχική Α.Ε. της 30.06.2006. 

2. Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων ενοποιηµένων και µη οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

3. Στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων 

01.01.2005 – 30.09.2005 (τροπ.). 

4. Στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων 

01.01.2005 – 30.06.2005 (τροπ.). 

5. Στοιχεία και πληροφορίες ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων 

01.01.2005 – 31.03.2005 (τροπ.). 

6. Μπήτρος Μεταλλουργική Α.Ε.Β.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

7. Μπήτρος Μεταλιµπέξ Α.Β.Ε.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

8. ∆.Γ. Βακόντιος Α.Β.Ε.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

9. Μπήτρος Τύσσεν Α.Ε.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

10. Μπήτρος Οπλισµός Σκυροδέµατος Α.Β.Ε.Τ.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

11. Μπήτρος Αντισεισµικός Οπλισµός Σκυροδέµατος Α.Β.Ε.Τ.Ε.: Στοιχεία και 

πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

12. Θώραξ Αντισεισµική Α.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

13. Μπήτρος Κατασκευαστική Α.Β.Ε.Τ.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

14. Μπήτρος Ακίνητα Α.Ε.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

15. Κυκλαδική Ξεν/κη Τουριστική Τεχνική και Εµπορική Α.Ε.: Στοιχεία και 

πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 
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16. Μπήτρος Μηχανολογικές Κατασκευές Α.Τ.Ε.ΒΕ.: Στοιχεία και πληροφορίες 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

17. No Limits Πληροφορική Α.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

18. Μπήτρος Μεταλλουργική Θεσαλλίας Α.Ε.Β.Ε.: Στοιχεία και πληροφορίες 

ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 01.01.2005 – 31.12.2005. 

19. Νικ. Κιολεϊδης Α.Ε.Β.Ε.: Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 01.01.2005 – 

31.12.2005. 

20. Demil Α.Ε.: Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 01.01.2005. – 31.12.2005. 

21. Κοινοπραξία Αττικός Κόµβος: Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 01.01.2005 – 

31.12.2005 
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