
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :  Ποσά εκφρασμένα σε € 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Διεύθυνση διαδικτύου : www.bitros.gr Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :  (01.01.2021 και  01.01.2020 αντίστοιχα) -60.842.440,83 -47.436.506,73 18.510.080,16 23.009.629,39

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

 (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -13.721.534,43 -13.222.343,33 -5.671.116,26 -4.499.549,23

Μεταφορά  αποθεματικού υπεραξίας σε αποτέλεσμα 0,00 0,00 0,00 0,00

Διανεμηθέντα μερίσματα -130.000,00 -183.590,77 0,00 0,00

Ακύρωση ιδίων μετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 

Νόμιμος Ελεγκτής  : Αντώνιος Χρ. Μανιάτης  ( Α.Μ ΣΟΕΛ 52091 ) (31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα ) -74.693.975,26 -60.842.440,83 12.838.963,90 18.510.080,16

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ  Α.Ε 

Τύπος έκθεσης ελέγχου :

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

Έμμεση μέθοδος 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Λειτουργικές δραστηριότητες :

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -2.573.125,33 -15.981.771,37 -5.674.115,34 -4.485.630,10

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 49.487.379,42 69.425.118,05 1.153.446,56 1.228.833,09 Αποτελέσματα προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 452.603,68 0,00 0,00

Δικαίωμα χρήσης Περιουσιακών στοιχείων 1.640.120,97 1.800.132,79  0,00 0,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.169.133,00 1.289.166,60 0,00 0,00 Αποσβέσεις 2.624.430,78 2.713.605,55 36.717,12 36.436,79

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 17.303.619,67 9.889.463,58 26.033.426,18 31.631.244,18 Προβλέψεις 79.327,01 6.188.512,70 5.593.023,23 4.440.592,13

Λοιπές προσαρμογές 0,00 -53.672,16 0,00 7.088,39

Αποθέματα 2.358.686,68 4.082.498,36 0,00 0,00 Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων Περ. στοιχείων 751.070,74 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις από πελάτες 2.779.525,62 3.086.693,04 251.369,39 406.187,38 Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας :

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.963.577,45 5.794.148,44 945.582,55 984.588,42 Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων -14.640,89 -51.914,46 38.723,25 0,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.400.998,39 1.806.214,14 74.989,39 34.848,59 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.110.994,75 7.009.702,15 1.251,02 1.665,68

1.695.128,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 83.798.169,20 97.173.435,00 28.458.814,07 34.285.701,66

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

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 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.708.811,68 3.270.243,69 0,00 0,00

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -99.172.031,21 -85.550.691,97 -11.083.046,51 -5.411.930,25 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 875.034,89 4.503.789,78 202.798,28 -292.739,99

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -75.250.020,80 -61.628.681,56 12.838.963,90 18.510.080,16 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -35.914,12 -1.578.562,52 -157.203,58 315.417,83

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 556.045,54 786.240,73 0,00 0,00 Μείον :

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) -74.693.975,26 -60.842.440,83 12.838.963,90 18.510.080,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -246.285,10 -365.486,10 -999,34 -1.665,68

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.663.763,78 1.805.419,52 0,00 0,00 Καταβεβλημένοι φόροι -74.839,30 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.632.693,80 7.470.947,38 72.219,92 70.787,67 Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις -7.413.803,00 -415.344,00 0,00 0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 116.011.338,62 116.178.651,62 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.184.348,26 32.560.857,31 15.547.630,25 15.704.833,83 λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 2.791.062,11 5.691.706,94 40.194,64 21.165,05

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 158.492.144,46 158.015.875,83 15.619.850,17 15.775.621,50 Επενδυτικές δραστηριότητες :

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 83.798.169,20 97.173.435,00 28.458.814,07 34.285.701,66 Αγορά ενσωμάτων και άϋλων παγίων στοιχείων -67.119,78 -9.659,12 -17.053,84 -269,12

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και 

άυλων παγίων στοιχείων 70.365,20 153.969,36 17.000,00 0,00

 Ποσά εκπεφρασμένα σε € Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 επενδυτικές  δραστηριότητες ( β ) 3.245,42 144.310,24 -53,84 -269,12

Κύκλος εργασιών 10.135.171,52 7.517.738,74 614.104,38 1.026.343,84 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 740.935,67 903.840,49 250.646,91 385.957,55 Εξοφλήσεις δανείων -1.667.924,65 -485.199,46 0,00 -40.845,43

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  ( ΕΒΙΤ ) -2.876.302,51 -9.697.617,30 -84.020,79 21.716,69 μισθώσεις (χρεολύσια ) -401.598,63 -439.654,28 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.573.125,33 -15.981.771,37 -5.674.115,34 -4.485.630,10 Μερίσματα πληρωθέντα -130.000,00 -183.590,76 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 0,00 -93.121,00 0,00 0,00

συνεχιζόμενης δραστηριότητας -1.959.891,09 -14.979.682,23 -5.671.803,75 -4.500.928,22 Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) -2.199.523,28 -1.201.565,50 0,00 -40.845,43

διακοπτόμενης δραστηριότητας 0,00 452.603,68 0,00 0,00 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους συνεχιζόμενης διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 594.784,25 4.634.451,68 40.140,80 -19.949,50

και διακοπτόμενης δραστηριότητας (Α) -1.959.891,09 -14.527.078,55 -5.671.803,75 -4.500.928,22 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.806.214,14 3.606.627,68 34.848,59 54.798,09

Κέρδη /-Ιδιοκτήτες μητρικής -2.059.678,03 -14.506.298,91 -5.671.803,75 -4.500.928,22 Μείον: ταμειακές ροές λήξης διακοπτόμενης δραστηριότητας 0,00 6.434.865,22 0,00 0,00

Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συμμετοχές 99.786,64 -20.779,64 0,00 0,00 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.400.998,39 1.806.214,14 74.989,39 34.848,59

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( Β ) -11.761.643,34 1.304.735,22 687,49 1.378,99

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -13.721.534,43 -13.222.343,33 -5.671.116,26 -4.499.549,23

Κέρδη /-Ιδιοκτήτες μητρικής -13.621.339,24 -13.195.425,13 -5.671.116,26 -4.499.549,23

Κέρδη /-Μη ελέγχουσες συμμετοχές -100.195,19 -26.918,20 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή–βασικά(σε €) -0,1300 -0,9157 -0,3580 -0,2841

-158.750,72 -6.984.011,75 -47.303,67 58.153,48

2.

4.

5.

6. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη την 31.12.2021, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 151.266,47 641.180,00

β) Έξοδα 116.095,88 6.000,00

γ) Απαιτήσεις 4.797.078,91 1.072.514,49

δ) Υποχρεώσεις 32.363,29 15.482.303,48

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 465.493,44 465.493,44

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00

7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών, μετά από φόρους και μη ελέγχουσες συμμετοχές, επί του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της εταιρείας.

8. Η εταιρεία την 31.12.2021  δεν κατέχει ίδιες μετοχές .

10.

11.

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

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Κέρδος / ζημία από αναπροσαρμογή παγίων -11.751.034,62 1.304.293,00 0,00 0,00

Αναλογιστικά κέρδη /ζημίες προγράμματος προκαθορισμένων 

παροχών -10.608,72 -34.673,78 687,49 1.378,99

Συναλλαγματικές διαφορές συγγενούς  εταιρείας 0,00 35.116,00 0,00 0,00

13. Η ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας αφορά το γεγονός ότι, την 31/12/2021 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ομίλου και της εταιρείας υπερβαίνουν το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 141.693 χιλ. ευρώ και 14.276 χιλ. ευρώ

αντίστοιχα. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αυξάνεται ο κίνδυνος ο όμιλος και η εταιρεία να μην μπορέσει να αποπληρώσει μέρος 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, το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων και οι ληξιπρόθεσμοι τόκοι, τα οποία την 31/12/2021 ανέρχονται σε 151.909 χιλ. ευρώ, ενώ σε ότι αφορά την εταιρεία η βραχυπρόθεσμη υποχρέωση της σε θυγατρική, η οποία την 31/12/2021 ανέρχεται σε 15.482

χιλ. ευρώ. Επίσης οι συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημίες μετά από φόρους, όπως αυτές εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, δημιουργούν εικόνα  ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με την δυνατότητα του ομίλου να συνεχίσει την δραστηριότητα του. 

Να σημειωθεί ότι το MοU μεταξύ των εταιρειών ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ , ΣΙΔΜΑ ΑΕ και όλων των πιστωτριών τραπεζών το οποίο υπεγράφη την 8η Μαΐου 2019 και τροποποιήθηκε την 15η Απριλίου 2020, προέβλεπε τρία βασικά στάδια. Το πρώτο ήταν η εισφορά των περιουσιακών στοιχείων και

υποχρεώσεων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΗ ΑΕΒΕ τα οποία αφορούσαν τον μεταλλουργικό κλάδο έναντι της απόκτησης του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ. Το στάδιο αυτό ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2020. Το δεύτερο ήταν η αναδιάρθρωση του δανεισμού της ΣΙΔΜΑ καθώς και των θυγατρικών

της που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2021. Το τελευταίο στάδιο είναι η αναδιάρθρωση του δανεισμού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ η οποία καθυστέρησε λόγω της μεταβίβασης των χορηγηθέντων από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ δανείων προς τη ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ στην

κοινοπραξία bain capital credit και fortress investment group. Λόγω της παραπάνω μεταβίβασης η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σταμάτησε πρακτικά να διαχειρίζεται τα δάνεια από το Νοέμβριο του 2021 ενώ η κοινοπραξία απέκτησε τη διαχείριση το Μάρτιο του 2022. Αποτέλεσμα αυτών είναι η αναδιάρθρωση των δανείων

της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Λόγω των παραπάνω γεγονότων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι ο όμιλος θα μπορεί να συνεχίσει το προσεχές 12μηνο τη λειτουργίας του. Παράλληλα, επεξεργάζεται σχέδια συνολικής ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς είτε μέσω

αποδοτικότερης λειτουργίας των παραδοσιακών δραστηριοτήτων είτε μέσω νέων δραστηριοτήτων αυξημένης κερδοφορίας.

Ασπρόπυργος 26 Απριλίου 2022

Γνώμη χωρίς επιφύλαξη- Με ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση 

της δραστηριότητας και με έμφαση θέματος.

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Ανωνύμων 

Εταιρειών & Πίστεως

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών , επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA )

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου 

κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

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

3.

	Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2021 είναι 24 άτομα για τον όμιλο και 5 άτομα για την Εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2020 ήταν 23 άτομα για τον Όμιλο και 4 άτομα για την Εταιρεία.

9. Για την  κατάρτιση των ανωτέρω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2021 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2020. Έγιναν αναπροσαρμογές κονδυλίων της προηγούμενης συγκρίσιμης περιόδου 2020 για δύο λόγους. Οι λόγοι παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 

22 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στην περίοδο 1/1-31/12/2021, ανήλθαν στο ποσό των 67.119,78 € για τον Όμιλο και 17.053,84 € για την Εταιρεία.

Οι ανωτέρω  οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 26
η
   Απριλίου  2022.

Όμιλος Εταιρεία

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Όμιλος συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσης τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου από 01.01.2020 έως την 31.12.2020, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 1

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται την 31/12/2021 προσημειώσεις υποθηκών ύψους 90.025.000 €. Τα αντίστοιχα ποσά την 31/12/2020 ήταν 91.308.000 € για τον Όμιλο και 0,00 € για την Εταιρεία. Επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής εταιρείας Μπήτρος Οπλισμός Σκυροδέματος ΑΒΕΤΕ

υφίσταται ενέχυρο υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 1.900.000,00 για εξασφάλιση υποχρεώσεων δανείου. Επίσης καταθέσεις συνολικού ποσού € 621.987  έχουν ενεχυριαστεί υπέρ της EUROBANK, της ΕΘΝΙΚΗΣ και της ATTICABANK για υποχρεώσεις από δάνεια και εγγυητικές επιστολές.

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.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος εκτελεστικό μέλος Πρόεδρος, Γεώργιος Κ. Μπήτρος μη 

ετελεστικό μέλος Αντιπρόεδρος, Ιωάννης Π. Μπήτρος εκτελεστικό μέλος Δ/νων 

Σύμβουλος, Πελαγία συζ. Π. Μπήτρου εκτελεστικό μέλος, Πρόδρομος Σ. 

Γεωργιάδης μη εκτελεστικό μέλος, Χαρίκλεια Ε. Δαλέτζα μη εκτελεστικό μέλος

26 Απριλίου 2022 Ασπρόπυργος 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε € 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε € 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε € 

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων :

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ
ΕΔΡΑ :  Λ. ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 193 00

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12187866000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7343/06/Β/86/13

  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ  ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε € 

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

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Παναγιώτης Μπήτρος
ΑΔΤ ΑΒ 336187

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Θεόδωρος Κόκκορης
ΑΔΤ ΑΕ 524378

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπήτρος
ΑΔΤ AB 049848

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Παναγιώτης Μπήτρος
ΑΔΤ ΑΒ 336187

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Θεόδωρος Κόκκορης
ΑΔΤ ΑΕ 524378

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μπήτρος
ΑΔΤ AB 049848


