
Διεύθυνση έδρας επιχείρησης : ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής, 19300  Ποσά εκπεφρασμένα σε € 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 22404/03/Β/90/72 1/1-31.12/2021 1/1-31.12/2020

Εποπτεύουσα Αρχή : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : (01.01.2021 και  01.01.2020 αντίστοιχα) -36.752.555,47 -25.975.963,31

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

 (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 529.747,57 -10.719.033,98

Αναπροσαρμογή αξίας γηπέδων - οικοπέδων -11.751.034,62 0,00

Ημερομηνία Έγκρισης των Οικονομικών Καθαρή θέση απορροφηθείσας θυγατρικής 0,00 -57.558,18

Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 

τα συνοπτικά στοιχεία): 22/3/2022 (31.12.2021 και 31.12.2020 αντίστοιχα ) -47.973.842,52 -36.752.555,47

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Αντώνιος Χρ. Μανιάτης  ( Α.Μ ΣΟΕΛ 52091 )

Ελεγκτική Εταιρεία : Σ.Ο.Λ  Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Γνώμη χωρίς επιφύλαξη (με ουσιώδη αβεβαιότητα  Ποσά εκπεφρασμένα σε € 

που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας) Έμμεση μέθοδος 1/1-31.12/2021 1/1-31.12/2020

Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας : www.bitrossteel.gr Λειτουργικές δραστηριότητες :

Αποτελέσματα προ φόρων ( συνεχιζόμενες δραστηριότητες ) -235.105,89 -13.903.343,20

 Ποσά εκπεφρασμένα σε € Αποτελέσματα προ φόρων ( διακοπείσες δραστηριότητες ) 0,00 452.603,68

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2021 31/12/2020 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 39.686.910,12 58.920.742,52 Αποσβέσεις 1.761.926,93 1.755.909,98

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.643.914,59 14.220.298,50 Προβλέψεις -80.821,53 5.616.281,09

Απαιτήσεις από πελάτες 509.546,69 688.145,55 Λοιπές προσαρμογές 0,00 5.806,89

Απομειώσεις ενσωμάτων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 751.070,74 0,00

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 20.324.652,97 19.990.052,82 Αποτελέσματα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας :

1.695.128,00 0,00 Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων -51.364,15 -103.557,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 83.860.152,37 93.819.239,39 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.664.527,21 5.739.434,37

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου 

Μετοχικό κεφάλαιο 26.712.156,00 26.712.156,00 κινήσεως ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες :

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -74.685.998,52 -63.464.711,47 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 0,00 2.196.040,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -47.973.842,52 -36.752.555,47 Μείωση / (αύξηση)  απαιτήσεων 221.078,41 3.969.359,37

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.982.149,86 6.142.109,35 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -238.627,01 -708.878,58

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 95.824.616,20 95.084.793,64 Μείον :

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 34.027.228,83 29.344.891,87 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -3.630,80 -92.274,84

Εσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις -7.413.803,00 -415.344,00

Σύνολο υποχρεώσεων 131.833.994,89 130.571.794,86 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 375.250,91 4.512.037,93

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 83.860.152,37 93.819.239,39 Επενδυτικές δραστηριότητες :

Αγορά ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων -39.723,32 -2.940,00

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων και άυλων παγίων στοιχείων 51.365,20 114.950,00

 Ποσά εκπεφρασμένα σε € Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 11.641,88 112.010,00

1/1-31.12/2021 1/1-31.12/2020

Κύκλος εργασιών 1.271.557,36 1.288.311,18 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες :

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 529.755,56 552.024,59 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 21.254,22

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 

επενδυτικών αποτελεσμάτων -2.114.702,61 -9.063.699,75 χρηματοδοτικές  δραστηριότητες ( γ ) 0,00 21.254,22

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -235.105,89 -13.903.343,20 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους διαθέσιμα & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 386.892,79 4.645.302,15

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 533.868,96 -12.507.387,17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους έναρξης χρησης 512.834,14 2.302.397,21

διακοπτόμενης δραστηριότητας 0,00 452.603,68 Ταμειακές ροές λήξης διακοπτόμενης 

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητας 0,00 6.434.865,22

και διακοπτόμενες  δραστηριότητες (Α) 533.868,96 -12.054.783,49 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( Β ) -11.755.156,01 1.335.749,51 λήξης χρήσης 899.726,93 512.834,14

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -11.221.287,05 -10.719.033,98

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή–βασικά (σε €) 0,0337 -0,7609

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε ( € ) 0,0000 0,0000

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών 

αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων -352.775,68 -7.307.789,77

1.

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008. Με βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, υφίσταται παραγραφή των ανέλεγκτων χρήσεων μέχρι και τη διαχειριστική χρήση 2015.

3.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2021 είναι 8 άτομα  για την εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2020 ήταν 8 άτομα για την εταιρεία.

5. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( ποσοστό συμμετοχής 100,00% ) .

6. Η εταιρεία την 31.12.2021  δεν κατέχει μετοχές της.

7.

8. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2021 ανήλθαν στο ποσό των 39.723,32 €.

9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :

Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ Εταιρεία

α) Έσοδα 263.033,66

β) Έξοδα 370.331,75

γ) Απαιτήσεις 20.326.037,04

δ) Υποχρεώσεις 32.942,42

ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,00

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

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

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

31/12/2021 31/12/2020

Αναλογιστικά κέρδη (ζημίες) σε προγράμ. Καθορ. Παροχών -4.121,39 -3.659,49

Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 22η Μαρτίου 2022.

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22404/03/Β/90/72  - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 88474602000

ΕΔΡΑ : Λ.ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ασπρόπυργος, 22 Μαρτίου 2022

Παναγιώτης Μπήτρος Πρόεδρος & Δνων Σύμβουλος, 

Ιωάννης Μπήτρος Αντιπρόεδρος μη εκτελεστικός, Πελαγία 

Μπήτρου μέλος , Σταύρος Γατόπουλος Μέλος.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

κατεχόμενα προς  για πώληση

Υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις τρίτων κατά της εταιρείας ποσού € 100.000 περίπου. Η Διοίκηση της εταιρείας, με τα στοιχεία που διαθέτει την περίοδο αυτή, εκτιμά ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην 

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από την εκδίκαση των υποθέσεων αυτών και για το λόγο αυτό δεν σχημάτισε πρόβλεψη ζημίας.

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: 

Ο πρώτος λόγος συνίσταται στο γεγονός ότι βάσει της νέας ερμηνείας του ΔΛΠ 19, στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2021, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμόσουν την μέθοδο λογισμού των προβλέψεων για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, με βάση τη νέα μεθοδολογία που προτάθηκε. Η νέα μεθοδολογία, θεωρείται αλλαγή λογιστικής πολιτικής, και κατά συνέπεια η προσαρμογή γίνεται αναδρομικά 

βάσει των προβλέψεων του ΔΛΠ 8 «Αλλαγές Λογιστικών Πολιτικών, Αλλαγές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ΔΠΧΑ. 

Μετά την ολοκλήρωση της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ η εταιρεία απέκτησε το 25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η εταιρεία στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της προηγούμενης περιόδου είχε επιλέξει να επιμετρήσει τη συμμετοχή αυτή στο κόστος κτήσεως. Στην κλειόμενη περίοδο η εταιρεία επέλεξε να επιμετρήσει τη συμμετοχή αυτή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτή η αλλαγή της μεθόδου επιμέτρησης καταχωρίσθηκε αναδρομικά σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΛΠ 8 ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής και η εταιρεία επαναδιατύπωσε τη συγκριτική 

περίοδο της κλειόμενης χρήσης 2021.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επί των ακινήτων της εταιρείας στον Ασπρόπυργο και στη Σίνδο υφίσταται προσημείωση υποθήκης, € 85.500.000 καθώς επίσης ενεχυρίαση κατάθεσης ασφαλιστικής αποζημίωσης 162.806, προς εξασφάλιση δανείων

ύψους 117.761.017 €.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24

Την 31/12/2021 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 109.017 χιλ. ευρώ.Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αυξάνεται ο κίνδυνος

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 έχουν

τα βραχυπρόθεσμα δάνεια, το βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων και οι ληξιπρόθεσμοι τόκοι, τα οποία την 31/12/2021 ανέρχονται σε 129.279 χιλ. ευρώ. Επίσης οι συνεχιζόμενες λειτουργικές ζημίες μετά

από φόρους, όπως αυτές εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, δημιουργούν ουσιώδη αβεβαιότητα αναφορικά με την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. 

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 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 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 η εταιρεία θα μπορεί να συνεχίσει το προσεχές 12μηνο τη λειτουργίας της. Παράλληλα, επεξεργάζεται σχέδια συνολικής ενίσχυσης της

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

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 ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ. Ο
αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Παναγιώτης Ι. Μπήτρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕΒΕ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος
ΑΔΤ AB 336187 

Ο Διευθυντής Λογιστηρίου

Θεόδωρος Α. Κόκκορης
ΑΔΤ ΑΕ 524378

Το Μέλος του Δ.Σ.

Πελαγία συζ. Παναγιώτη Μπήτρου
ΑΔΤ ΑΕ 552276

http://www.bitrossteel.gr/

