ΜΠΗΤΡΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51899/03/Β/02/34 , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121652299000
Ε∆ΡΑ : Λ.ΝΑΤΟ 100 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

( ∆ηµοσιευµένα βάσει του Ν. 2190/20 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη , κατά τα ∆ΛΠ )
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 ΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ ΑΒΕΤΕ. 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 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδεικτικά µπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση έδρας επιχείρησης :
Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών :
Εποπτεύουσα Αρχή :
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :

Ηµεροµηνία Έγκρισης των Οικονοµικών
Καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν
τα συνοπτικά στοιχεία):
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
∆ιεύθυνση διαδικτύου εταιρείας :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ 100 Ασπρόπυργος Αττικής, 19300
51899/03/Β/02/34
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆υτικής Αττικής
Ιωάννης Μπήτρος Πρόεδρος, Κυριακή Παπαναστασίου
Αντιπρόεδρος, Σταύρος Γατόπουλος ∆/νων Σύµβουλος,
Βασίλειος Γεωργαντζής Εντεταλµένος Σύµβουλος,
Καστρινάκης Γεώργιος µέλος, Ιωάννης Χασαπάκης µέλος.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2015
31/12/2014
7.113.296,12
7.701.416,34
1.421.145,60
1.509.967,20
1.313.888,95
624.657,65
659.974,32
879.821,58
10.836.878,23
12.424.008,02
1.456.663,17
1.293.059,35
22.801.846,39
24.432.930,14
7.795.000,00
-6.390.146,51
1.404.853,49
1.884.709,84
1.561.611,37
14.473.601,22
3.477.070,47
21.396.992,90
22.801.846,39

7.795.000,00
-4.970.840,43
2.824.159,57
2.053.179,79
1.260.360,85
14.481.624,55
3.813.605,38
21.608.770,57
24.432.930,14

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε €
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους ( Α )
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( Β )
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή–βασικά (σε €)
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή σε ( € )
Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων,χρηµατοδοτικών,επενδυτικών
αποτ/των και συνολικών αποσβέσεων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα )

2.824.159,57

4.568.459,00

-1.419.306,08

-1.744.299,43

1.404.853,49

2.824.159,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

21/3/2016
Παναγιώτης Β. Πρεβέντης ( Α.Μ ΣΟΕΛ 14501 )
Σ.Ο.Λ Α.Ε Ορκωτών Ελεγκτών
Γνώµη χωρίς επιφύλαξη (µε έµφαση θέµατος)
www.bitrosrebar.gr

Ποσά εκφρασµένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2015

Ποσά εκφρασµένα σε €

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2014
1/1-31/12/2015
10.412.245,34
20.819.750,13
722.810,79
887.031,79
-1.144.970,59
-2.104.721,52
-1.416.596,82
-2.709,26
-1.419.306,08
-1,8173
0,0000

-1.151.911,94
-2.196.721,81
-1.727.431,78
-16.867,65
-1.744.299,43
-2,2161
0,0000

-471.953,27

-469.590,83

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε €
1/1-31/12/2014
Έµµεση µέθοδος
1/1-31/12/2015
Λειτουργικές δραστηριότητες :
Αποτελέσµατα προ φόρων ( συνεχιζόµενες δραστηριότητες )
-2.104.721,52
-2.196.721,81
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις
673.017,32
682.321,11
Προβλέψεις
1.314,52
29.774,30
Αποτελέσµατα ( έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας :
Ζηµία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
-4.343,86
-456,67
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
962.844,96
1.053.021,60
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµών κεφαλαίου
κινήσεως ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
219.847,26
235.250,76
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
1.610.500,03
-1.496.982,33
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-340.350,77
1.841.928,69
Μείον :
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
-962.844,96
-1.053.021,60
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
55.262,98
-904.885,95
Επενδυτικές δραστηριότητες :
Αγορά ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
-2.731,64
-29.962,80
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων
πάγιων περιουσιακών στοιχείων
462.420,00
0,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων και άϋλων παγίων στοιχείων
11.000,00
45.500,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
470.688,36
15.537,20
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες :
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
-176.493,28
211.946,71
Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
-162.484,00
-70.000,00
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
-338.977,28
141.946,71
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
186.974,06
-747.402,04
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
έναρξης χρησης
1.269.689,11
2.017.091,15
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
λήξης χρήσης
1.456.663,17
1.269.689,11

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Επί των παγίων στοιχείων της εταιρείας υφίσταται προσηµείωση υποθήκης, € 1.250.000 καθώς επίσης και ενεχυρίαση καταθέσεων € 759.059 προς εξασφάλιση δανείων ύψους 2.142.963 €. Υφίσταται επίσης ενεχυρίαση
επί κινητών πραγµάτων ποσού € 1.900.000 για εξασφάλιση υποχρεώσεων ύψους 5.575.000 € .
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007.
3. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή στη λειτουργία της Εταιρείας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2015 είναι 34 άτοµα για την Εταιρεία. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2014 ήταν 54 άτοµα για την εταιρεία.
5. Η εταιρεία περιλαµβάνεται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( ποσοστό συµµετοχής 94,31% ).
6. Η εταιρεία την 31.12.2015 δεν κατέχει µετοχές της.
7. Για την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2015 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2014.
8. Οι καθαρές επενδύσεις για αγορά παγίων στοιχείων στη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 2.731,64 €.
9. Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 :
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΛΠ 24
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Εταιρεία
α) Έσοδα
140.728,26
β) Έξοδα
423.692,83
γ) Απαιτήσεις
3.440.463,89
δ) Υποχρεώσεις
396.865,77
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
60.000,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0,00
10. Το θέµα έµφασης του Νοµίµου Ελεγκτή αφορά µακροπρόθεσµο οµολογιακό δάνειο ύψους 4.906.000,00 ευρώ τα οποία καταχωρήθηκαν στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις λόγω µη επίτευξης ορισµένων οικονοµικών
δεικτών, µε συνέπεια οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις να είναι µεγαλύτερες από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά το ποσό των 4.997.155,97 ευρώ. Η εταιρεία δεν έλαβε µέχρι 31/12/2015 από τις τράπεζες
(οµολογιούχους δανειστές) επιστολή συναίνεσης στην παροχή waiver, λόγω της µη επίτευξης ορισµένων οικονοµικών δεικτών στη χρήση 2015. Από τη διοίκηση της εταιρείας θεωρείται βέβαιη η παροχή στο επόµενο
χρονικό διάστηµα waiver (έγκριση / παραίτηση δικαιώµατος) των οµολογιούχων για εφάπαξ απαλλαγή τήρησης επί των οικονοµικών µεγεθών της 31/12/2015.
Οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 21η Μαρτίου 2016.
Ασπρόπυργος, 21 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΠΗΤΡΟΣ
Α∆Τ ΑΒ 049848

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ AB 520095

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Α. ΚΟΚΚΟΡΗΣ
Α∆Τ AE 524378

