
Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.bitros.gr  Ποσά εκφρασμένα σε € 
Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020
των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων : Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
Νόμιμος Ελεγκτής  : Αντώνιος Χρ. Μανιάτης  ( Α.Μ ΣΟΕΛ 52091 )  (01.01.2021 και  01.01.2020 αντίστοιχα) -60.844.630,14 -47.486.467,23 23.019.819,78 23.010.301,42
Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ  Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη - με ουσιώδη αβεβαιότητα  (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.126.988,97 -4.871.551,84 -17.180,41 -16.782,61

που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας Μεταφορά αποθεματικού υπεραξίας σε αποτελέσμα 0,00 -8.590,76 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.06.2021 και 30.06.2020 αντίστοιχα ) -58.717.641,17 -52.366.609,83 23.002.639,37 22.993.518,81

 Ποσά εκφρασμένα σε € 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/06/2021 31/12/2020 30/06/2021 31/12/2020
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 68.221.904,62 69.425.118,05 1.212.017,81 1.228.833,09  Ποσά εκφρασμένα σε € 
Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 1.720.126,88 1.800.132,79 0,00 0,00 Έμμεση μέθοδος 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.229.149,80 1.289.166,60 0,00 0,00 Λειτουργικές δραστηριότητες :
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.152.465,67 9.889.463,58 36.124.285,97 36.136.485,97 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 1.756.677,31 -4.798.315,53 -19.248,70 -17.835,66
Αποθέματα 3.164.513,76 4.082.498,36 0,00 0,00 Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 353.047,05 0,00 0,00
Απαιτήσεις από πελάτες 3.560.387,45 3.086.693,04 0,00 406.187,38 Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.160.771,89 5.794.148,44 1.324.173,39 984.588,42 Αποσβέσεις 1.349.229,81 1.366.414,04 17.883,12 18.431,79
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.908.891,27 1.806.214,14 16.698,83 34.848,59 Προβλέψεις -73.802,76 -134.137,37 201,44 354,30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 101.118.211,34 97.173.435,00 38.677.176,00 38.790.943,45 Λοιπές προσαρμογές 21.011,01 -20.833,72 0,00 2.252,01
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας :
Μετοχικό κεφάλαιο (15.842.391 ονομ.μετ. των 1,51€) 23.922.010,41 23.922.010,41 23.922.010,41 23.922.010,41 Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων -25.864,17 54.162,03 0,00 0,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -83.374.383,61 -85.552.618,71 -919.371,04 -902.190,63 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.455.431,91 3.562.514,43 367,22 1.181,46
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -59.452.373,20 -61.630.608,30 23.002.639,37 23.019.819,78 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 734.732,03 785.978,16 0,00 0,00 κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) -58.717.641,17 -60.844.630,14 23.002.639,37 23.019.819,78 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 917.984,60 506.893,06 0,00 0,00
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.734.936,16 1.805.419,52 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 161.797,61 1.745.197,18 78.600,97 -19.528,45
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.373.047,19 7.008.855,63 64.221,55 66.289,84 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 18.805,69 -295.397,34 -94.518,75 21.665,22
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 116.110.893,96 116.178.651,62 0,00 0,00 Μείον :
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 35.616.975,20 33.025.138,37 15.610.315,08 15.704.833,83 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -107.161,30 -160.040,53 -367,22 -1.181,46
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 159.835.852,51 158.018.065,14 15.674.536,63 15.771.123,67 Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις -6.265.319,00 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 101.118.211,34 97.173.435,00 38.677.176,00 38.790.943,45 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 1.208.790,71 2.179.503,30 -17.081,92 5.339,21
Επενδυτικές δραστηριότητες :

 Ποσά εκφρασμένα σε € Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων -5.994,70 -3.709,12 -1.067,84 -269,12
1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2021 1/1-30/06/2020 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και 

Κύκλος εργασιών 4.732.480,31 3.033.506,42 321.961,30 509.412,97 άυλων παγίων στοιχείων 25.865,20 36.500,00 0,00 0,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 96.558,88 317.536,72 131.997,05 188.477,81 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικές  δραστηριότητες ( β ) 19.870,50 32.790,88 -1.067,84 -269,12
επενδυτικών αποτελεσμάτων  ( ΕΒΙΤ ) -1.053.431,49 -1.440.053,21 -18.680,09 -16.046,58 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 1.756.677,31 -4.798.315,53 -19.248,70 -17.835,66 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 177.589,51 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους συνεχιζόμενης Εξοφλήσεις δανείων -895.218,16 -30.572,07 0,00 -30.572,07
δραστηριότητας 2.126.988,97 -5.208.303,40 -17.180,41 -18.032,28 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους διακοπτόμενης μισθώσεις (χρεολύσια ) -230.765,92 -187.710,00 0,00 0,00
δραστηριότητας 0,00 353.047,05 0,00 0,00 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 -46.560,50 0,00 0,00
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
και διακοπτόμενες  δραστηριότητες (Α) 2.126.988,97 -4.855.256,35 -17.180,41 -18.032,28 χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) -1.125.984,08 -87.253,06 0,00 -30.572,07
Κέρδη /-Ιδιοκτήτες μητρικής 2.178.235,10 -4.809.203,52 -17.180,41 -18.032,28 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά
Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συμμετοχές -51.246,13 -46.052,83 0,00 0,00 διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 102.677,13 2.125.041,12 -18.149,76 -25.501,98
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( Β ) 0,00 -16.295,49 0,00 1.249,67 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 1.806.214,14 3.606.627,68 34.848,59 54.798,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) 2.126.988,97 -4.871.551,84 -17.180,41 -16.782,61 Μείον:Ταμειακές ροές λήξης διακοπτόμενης δραστηριότητας 0,00 5.431.051,36 0,00 0,00
Κέρδη /-Ιδιοκτήτες μητρικής 2.126.988,97 -4.824.445,79 -17.180,41 -16.782,61 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 1.908.891,27 300.617,44 16.698,83 29.296,11
Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0,00 -47.106,05 0,00 0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή–βασικά(σε €) 0,1375 -0,3036 -0,0011 -0,0011
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών 
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA ) 295.798,32 -73.639,17 -796,97 2.385,21

1.

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται στη σημείωση 21 των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
3.

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του Ομίλου.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30/06/2021 είναι 24 άτομα για τον όμιλο και 5 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 30.06.2020 ήταν 75 άτομα για τον Όμιλο και 6 άτομα για την Εταιρεία.
6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη την 30.06.2021, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία
α) Έσοδα 93.020,15 346.750,02
β) Έξοδα 11.842,63 3.000,00
γ) Απαιτήσεις 4.903.895,86 1.223.026,35
δ) Υποχρεώσεις 22.786,05 15.482.303,48
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 230.550,36 230.550,36
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών, μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.
8. Η εταιρεία την 30.06.2021  δεν κατέχει ίδιες μετοχές .
9.

10. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στην περίοδο 1/1-30/06/2021, ανήλθαν στο ποσό των  5.994,70 € για τον Όμιλο και 3.709,12 €  για την εταιρεία.
11. Οι ανωτέρω  συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27η Σεπτεμβρίου 2021.
12.

30/6/2021 30/6/2020 30/6/2021 30/6/2020
Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) σε προγράμ. Καθορ. Παροχών 0,00 -16.295,49 0,00 1.249,67

13.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επί των παγίων στοιχείων θυγατρικών εταιρειών υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών, € 90.690.000. για τον όμιλο και € 0,00 για την εταιρεία. Υφίσταται επίσης ενέχυρο επί λογαριασμών καταθέσεων θυγατρικών εταιρειών συνολικού ποσού € 301.203 και ενεχυρίαση
κινητών πραγμάτων θυγατρικής € 1.900.000, για εξασφάλιση συνολικών δανειακών υποχρεώσεων ύψους 128.758.129 €.

Ασπρόπυργος 27 Σεπτεμβρίου 2021

Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2021 έως την 30.06.2021,
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1 των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

Για την κατάρτιση των ανωτέρω Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2021 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020. Δεν υπάρχουν μεταβολές στις λογιστικές μεθόδους και εκτιμήσεις σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο της  προηγούμενης χρήσης.

Τα ποσά και η φύση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρεία

Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 137.933 χιλ. ευρώ και 14.269 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό την δυνατότητα
αποπληρωμής μέρους των συμβατικών υποχρεώσεων κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Βασική συμμετοχή στη διαμόρφωση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης σε ότι αφορά τον όμιλο έχουν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, τα ληξιπρόθεσμα
μακροπρόθεσμα δάνεια πληρωτέα στην επόμενη χρήση και οι ληξιπρόθεσμοι τόκοι δανείων, τα οποία την 30/06/2021 ανέρχονται σε 148.780 χιλ. ευρώ, ενώ σε ότι αφορά την εταιρεία η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση της σε θυγατρική, η οποία την 30/06/2021 ανέρχεται σε 15.482
χιλ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη ΣΙΔΜΑ, ξεκίνησαν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δανεισμού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, που θα ολοκληρωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ, 
θα εξακολουθήσει βεβαίως να υφίσταται ως ενεργό νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο τη διαχείριση των ακινήτων της, των συμμετοχών της (με σημαντικότερη, ασφαλώς, τη συμμετοχή της στη ΣΙΔΜΑ ) και των φωτοβολταϊκών της σταθμών. Κατόπιν, μάλιστα, της αναμενόμενης
συμφωνίας με τις Τράπεζες για την αναδιάρθρωση / αναχρηματοδότηση του δανεισμού της, που συνοδεύει υποχρεωτικά τη συναλλαγή με τη ΣΙΔΜΑ, η ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και ο Όμιλος θα συνεχίσουν απρόσκοπτα και χωρίς τα βάρη του παρελθόντος την
επιχειρηματική τους διαδρομή. Η διοίκηση του ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις λοιπές πληροφορίες που αναλύονται στην σημείωση 5.1 των οικονομικών καταστάσεων, εκτιμά ότι ο όμιλος θα μπορεί να συνεχίσει κατά το προσεχές 12μηνο την λειτουργία του
δεδομένου ότι βρίσκονται  στο στάδιο ολοκλήρωσης  συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες για την διευθέτηση των τραπεζικών δανείων του ομίλου.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

 27 Σεπτεμβρίου 2021

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

ΕΔΡΑ :  Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193 00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

( Δημοσιευμένα σύμφωνα με την απόφαση 4/ 507 / 28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς )

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως την 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον Εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του Εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
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