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ÅÄÑÁ: Ë. ÍÁÔÏ 100 ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ ÁÔÔÉÊÇÓ 193 00
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(ÄçìïóéåõìÝíá âÜóåé ôïõ Í. 2190/20, Üñèñï 135 ãéá åðé÷åéñÞóåéò ðïõ óõíôÜóóïõí åôÞóéåò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò, åíïðïéçìÝíåò êáé ìç, êáôÜ ôá ÄËÐ )
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 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 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 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.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)
ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η ETAIÑEÉÁ
31/12/2010
31/12/2009
16.653,50
28.505,88
340.066,88
446.657,55
4.136.884,26
3.330.785,81
3.407.920,06
5.094.142,19
225.954,12
630.435,75
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
8.127.478,82 9.530.527,18

============== ==============
3.935.013,20
-3.384.063,53
−−−−−−−−−−−−−−
550.949,67
−−−−−−−−−−−−−−
4.884.876,00
2.375.744,00
315.909,15
−−−−−−−−−−−−−−
7.576.529,15
−−−−−−−−−−−−−−
8.127.478,82

3.935.013,20
-2.462.257,61
−−−−−−−−−−−−−−
1.472.755,59
−−−−−−−−−−−−−−
6.060.620,00
1.430.565,27
566.586,32
−−−−−−−−−−−−−−
8.057.771,59
−−−−−−−−−−−−−−
9.530.527,18

============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ETAIÑEÉÁ

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
Κύκλος εργασιών
723.966,38
2.047.733,85
Μικτά κέρδη / (ζημίες)
-48.527,44
408.840,47
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-518.363,97
81.940,70
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
-765.247,12
-372.607,33
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ( Α )
-921.805,92
-356.436,47
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-921.805,92
-356.436,47
-Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
0,00
0,00
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
-921.805,92
-356.436,47
==============
-Ιδιοκτήτες μητρικής
-921.805,92 ==============
-356.436,47
-Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
0,00
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ~)
-9,2181
-3,5644
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή σε (~)
0,0000
0,0000
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
-507.869,99
111.510,19

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ETAIÑEÉÁ

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2010 και 01.01.2009 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες )
Αύξηση / ( μείωση ) μετοχικού κεφαλαίου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα )

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
1.472.755,39

829.178,66

-921.805,92
0,00

-356.436,47
1.000.013,20

550.949,47

1.472.755,39

−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ)

Η ETAIÑEÉÁ

Έμìåóç ÌÝèïäïò
1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων ( συνεχιζόμενες δραστηριότητες )
-765.247,12
-372.607,33
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
10.493,98
29.569,49
Προβλέψεις
0,00
-18.489,56
Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων
358,40
0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
247.006,80
475.757,41
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-806.098,45
4.089.033,82
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
1.847.130,28
5.060.224,37
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-242.322,15 -3.831.552,92
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-247.006,80
-475.757,41
Καταβεβλημένοι φόροι
-58.323,15
-6.420,25
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
λειτουργικές δραστηριότητες ( α )
-14.008,21 4.949.757,62
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσωμάτων και άDλων παγίων στοιχείων
-500,00
-1.882,74
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων
και άDλων παγίων στοιχείων
1.500,00
0,03
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
επενδυτικές δραστηριότητες ( β )
1.000,00
-1.882,71
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
1.000.013,20
Εξοφλήσεις δανείων
-230.565,27 -5.670.426,78
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ )
-230.565,27 -4.670.413,58
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
-243.573,48
277.461,33
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
447.952,08
170.490,75
−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
204.378,60
447.952,08

============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
Η εταιρεία κάνοντας χρήση των διατάξεων του φορολογικού νόμου 3888/2010 (ΦΕΚ 175Α/30.09.2010) προέβη στην περαίωση των ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων μέχρι και
τη χρήση 2009 καταβάλλοντας το ποσό των 49.968,13 ~.
Δεν υφίστανται εκκρεμείς αγωγές, απαιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2010 είναι 6 άτομα για την εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2009 ήταν 6 άτομα για την εταιρεία.
Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( ποσοστό συμμετοχής 100,00% ) .
Η εταιρεία την 31.12.2010 δεν κατέχει μετοχές της.
Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009.
Οι κατωτέρω συναλλαγές αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 :
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΛΠ 24
Ποσά εκπεφρασμένα σε Ευρώ
Εταιρεία
α) Έσοδα
413.285,00
β) Έξοδα
109.064,63
γ) Απαιτήσεις
1.872.393,99
δ) Υποχρεώσεις
81.828,50
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
99.840,00
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
0,00
Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 23η Μαρτίου 2011.
Áóðñüðõñãïò, 23 Μαρτίου 2011
O ÐÑÏÅÄÑÏÓ Ä.Ó.
Ο Δ/ΝΩΝ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ
Ï Ä/ÍÔÇÓ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
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