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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Εντολή και σκοπός ανάθεσης της εργασίας 

 

H παρούσα εργασία, μας ανατέθηκε από την διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.», σε εκτέλεση της από 31.3.2020 απόφασης του διοικητικού της 

συμβουλίου, και αφορά την σύνταξη έκθεσης αποτίμησης της αξίας των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων της ανώνυμης εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία») 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της εισφοράς τους στην ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.». 

 

 

Παράλληλα στην από 31.3.2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε, μεταξύ 

άλλων, η έναρξη διαδικασιών αποτίμησης της αξίας των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας, στο πλαίσιο της εισφοράς τους στην ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.». 

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: 

Α) Την έναρξη των διαδικασιών αποτίμησης των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

κατά την 31.12.2019 της Εταιρείας, στο πλαίσιο εισφοράς τους προς την ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.». 

Β)  Την αποδοχή της ανάθεσης, από τον Εντολέα στην ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ», της 

αποτίμησης της αξίας των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 

31.12.2019. 

Γ) Την εξουσιοδότηση των αρμοδίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της Εταιρείας να 

προβούν, ενεργώντας από κοινού, στη σύνταξη Συνοπτικής Λογιστικής Κατάστασης των προς εισφορά 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2019.  

 

Σε εκτέλεση των προαναφερθεισών αποφάσεων, πραγματοποιήσαμε έλεγχο στα βιβλία της Εταιρείας για την 

εξακρίβωση της πραγματικής αξίας των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την 

31.12.2019, προκειμένου να προσδιορισθεί η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας στην ανώνυμη 

εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.». 

Βάση για την εργασία μας αποτέλεσε η απογραφή των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 και η συνοπτική Λογιστική Κατάσταση των προαναφερθέντων 

προς εισφορά στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την 31.12.2019, που συντάχθηκε από την Εταιρεία. 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 η έκθεση αποτίμησης συντάσσεται από δύο Ορκωτούς 

Ελεγκτές Λογιστές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», ανέθεσε την διενέργεια αυτής 

της αποτίμησης στους κάτωθι Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές: 

1. Γεώργιο Π. Κασιμάτη Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.10841 

2. Αναστάσιο Κ. Σταϊκόπουλο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ.26031 

 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η αποτίμηση της εύλογης αξίας των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31.12.2019, στο πλαίσιο της εισφοράς τους στην ανώνυμη εταιρεία 

«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.». 

 

Με βάση τα παραπάνω διενεργήθηκε η απογραφή των προς εισφορά στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 

της Εταιρείας κατά την 31.12.2019 (βλ. Παραρτήματα 1-9 της παρούσας) και συντάχθηκε η συνοπτική Λογιστική 

Κατάσταση της 31.12.2019, που προέκυψε από την απογραφή αυτή, η οποία μας παραδόθηκε για τους 

σκοπούς της παρούσας (βλ. παράγραφο 4 κάτωθι).  
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1.2 Ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας 

 

Η ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας είναι η 31.12.2019, ημερομηνία κατά την οποία συντάχθηκαν από την 

διοίκηση της Εταιρείας τόσο οι οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όσο και η, για τους σκοπούς της παρούσας αποτίμησης, συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 

των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας.   

 

 

1.3 Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας 

 

Η εργασία μας βασίστηκε στα κάτωθι στοιχεία: 

• Οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας βάσει των Δ.Π.Χ.Α. της 31.12.2019 καθώς και ιστορικά 

χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

• Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας κατά την 31.12.2019 και η αναλυτική απογραφή τους. 

• Στοιχεία της εταιρείας, που τέθηκαν υπόψη μας από την διοίκηση της Εταιρείας, καθώς και 

δημοσιευμένες πληροφορίες που την αφορούν. 

• Συζητήσεις με την Διοίκηση της Εταιρείας και του Εντολέα. 

• Στοιχεία και πληροφορίες που εξασφαλίστηκαν από την επικοινωνία με πελάτες, προμηθευτές και 

λοιπούς συμβαλλόμενους με την Εταιρεία.  

 

 

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

2.1 Ιστορικό  και Αντικείμενο Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» προέκυψε από την απορρόφηση στο έτος 2000 του 

μεταλλουργικού κλάδου της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.».  

Αποτελεί τη βασική εταιρεία του Ομίλου της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ», συνεχιστής της μακράς παράδοσης 

του Ομίλου στην κατεργασία και τη διανομή χαλυβουργικών, που ξεκίνησε στον Πειραιά το 1945.  

Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή χαλυβουργικών 

προϊόντων. Το κέντρο της δραστηριότητάς στον Ασπρόπυργο αποτελεί ένα πρότυπο Κέντρο Εξυπηρέτησης 

εμπόρων και τελικών χρηστών χαλυβουργικών προϊόντων, εγκατεστημένο στη βιομηχανική ζώνη του 

Ασπροπύργου. Περιλαμβάνει ένα κτήριο διοίκησης, αποθηκευτικούς και παραγωγικούς χώρους, στους οποίους 

βρίσκονται εγκατεστημένες οι γραμμές παραγωγής και επεξεργασίας.  

Η «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» έχει ως αντικείμενο την επεξεργασία και την εμπορία όλου του 

φάσματος των κοινών ανθρακούχων χαλυβουργικών προϊόντων, επιμηκών και πλατεών. 

Τα επιμήκη περιλαμβάνουν ελαφρείς και βαρείς μορφοχάλυβες (γωνίες, ταυ, τετράγωνα, στρογγυλά, λάμες, 

βολβολάμες, τροχιές, δοκούς κοινούς και πλατύπελμους), χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, κοίλους δοκούς και 

σωλήνες κατασκευών. Τα πλατέα περιλαμβάνουν χαλυβδόφυλλα και χαλυβδοταινίες θερμής έλασης, ψυχρής 

έλασης και επιψευδαργυρωμένα, καθώς και ελάσματα.  

Η Εταιρεία διατηρεί υποκατάστημα στην Σίνδο, το οποίο συστήθηκε κατόπιν της συγχώνευσης της Εταιρείας με 

την εταιρεία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ Α.Ε.Β.Ε.» τον Δεκέμβριο του 2007.  

Οι εγκαταστάσεις στην Σίνδο αποτελούνται από αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους και κτήριο διοίκησης 

σε ιδιόκτητη έκταση.  
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2.2 Σκοπός της Εταιρείας 

 

Κύριος σκοπός και αντικείμενο της Εταιρίας είναι:  

(α) Η εμπορία λαμαρινών, σιδήρων και μεταλλουργικών προϊόντων γενικά, προελεύσεως εξωτερικού και 

εσωτερικού.  

(β) Η συμμετοχή σε βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου διαφόρων μορφών.  

(γ) Η εμπορία παλαιών σιδήρων και μετάλλων και η διάλυση πλοίων.  

(δ) Η άσκηση της εμπορίας των ανωτέρω αγαθών με οποιαδήποτε άλλη εταιρική ή κοινοπρακτική συνεργασία, 

καθώς και η πώλησή τους για λογαριασμό τρίτων.  

(ε) Η ίδρυση εργοστασίου σιδηρών κατασκευών.  

(στ) Η εγκατάσταση μηχανημάτων επεξεργασίας, κοπής και διαμόρφωσης γενικά των προϊόντων χάλυβα κάθε 

μορφής που διακινούνται από την Εταιρία από το εξωτερικό ή εσωτερικό.  

(ζ) Η ίδρυση χαλυβουργείου.  

(η) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες, και η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και η παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

(θ) Η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμίσθωση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ηλεκτρικού και 

μηχανολογικού εξοπλισμού και η αντιπροσώπευση ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή ή στην 

αλλοδαπή.  

(ι) Η εκπόνηση μελετών και σχεδίων πάσης φύσεως και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

 

2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρία μπορεί:  

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε κοινοπραξίες, με 

όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.  

(β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.  

(γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε.  

(δ) Να προβαίνει στη διενέργεια πράξεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του εσωτερικού ή 

του εξωτερικού σε αντικείμενα ή δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της Εταιρίας,  

(ε) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και 

άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει 

συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.  

(στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η 

Εταιρία ή με τις οποίες συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή 

εμπράγματες.  

(ζ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή διάθεση κάθε είδους 

ακινήτων, αστικών ή μη.  

(η) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα δικαιώματα 

πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

(θ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων, ιδίως στοιχείων εξοπλισμού, μεταφορικών 

μέσων κλπ.  

(ι) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της 

Εταιρίας. 
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2.3  Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 

 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ποσό ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα 

χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (€ 26.712.156), και έχει καταβληθεί ολοσχερώς.  

2. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε δέκα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες εκατόν 

τέσσερις (17.808.104) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ ενός και πενήντα λεπτών (€ 1,50) η κάθε μία.  

3. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηματίστηκε ως εξής:  

(α) Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίστηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των δραχμών τριάντα 

εκατομμύριων (δρχ. 30.000.000), καταβλητέο σε μετρητά χρήματα.  

(β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 25/10/1991, η οποία επανεγκρίθηκε από 

την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας της 30/6/1992, το μετοχικό κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά 

δραχμές εβδομήντα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (δρχ. 70.200.000), με καταβολή μετρητών χρημάτων. Μετά 

την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε δραχμές εκατό εκατομμύρια διακόσιες 

χιλιάδες (δρχ. 100.200.000).  

(γ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24/4/2000, το μετοχικό 

κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες 

εννιακόσιες τρεις (δρχ. 97.479.903), με καταβολή μετρητών χρημάτων, ενώ συγχρόνως μειώθηκε κατά δραχμές 

ενενήντα επτά εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες τρεις (δρχ. 97.479.903), με σκοπό 

να συμψηφιστούν ζημιές προηγούμενων ετών. Μετά την αύξηση αυτή και την ισόποση μείωση, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε δραχμές εκατό εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (δρχ. 100.200.000).  

(δ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 17/7/2000, το μετοχικό 

κεφάλαιο της αυξήθηκε κατά δραχμές πέντε δισεκατομμύρια εννιακόσια εκατομμύρια (δρχ. 5.900.000.000), με 

εισφορά σε είδος εκ μέρους της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Μετά την 

αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε δραχμές έξι δισεκατομμύρια διακόσιες 

χιλιάδες (δρχ. 6.000.200.000).  

Η εισφορά σε είδος αντιστοιχεί στην εκ μέρους της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού του αποσχισθέντος και εισφερθέντος στην εταιρία 

μεταλλουργικού κλάδου της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η λογιστική αξία του οποίου 

ανέρχεται στο ποσό των πέντε δισεκατομμυρίων εννιακοσίων εκατομμυρίων δραχμών (δρχ. 5.900.000.000), 

σύμφωνα με την από 16/4/2000 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Λογιστή Μιχαήλ Τσιάβου.  

(ε) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27/06/2002, το μετοχικό 

κεφάλαιο μετατράπηκε από δραχμές σε ευρώ και αυξήθηκε κατά ευρώ τριάντα μία χιλιάδων επτακοσίων 

ογδόντα τριών και ογδόντα εννέα λεπτών (€ 31.783,89). Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της 

Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε ευρώ δέκα επτά εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα 

οκτώ (€ 17.640.588).  

(στ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 10/12/2002, το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ ένα εκατομμύριο εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια εξήντα οκτώ (€ 1.064.868), 

λόγω κεφαλαιοποίησης της αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρίας 

(Ν. 2065/1992). Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε ευρώ δέκα οκτώ 

εκατομμύρια επτακόσιες πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι (€ 18.705.456).  

(ζ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 6/12/2006, το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά ευρώ πεντακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων διακοσίων (€ 529.200) λόγω 

κεφαλαιοποίησης ποσού 527.643,44 ευρώ ως προκύπτουσας αξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των 

ακινήτων της Εταιρίας (Ν. 2065/1992), καθώς και με κατοβολή σε μετρητά ποσού ευρώ χιλίων πεντακοσίων 

πενήντα έξι και πενήντα έξη λεπτών (€ 1556,56).  

Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά σε ευρώ δέκα εννέα εκατομμύρια 

διακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι (€ 19.234.656).  

(η) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30/11/2007, το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε, λόγω συγχωνεύσεως της Εταιρίας δι’ απορροφήσεως της εταιρίας με την επωνυμία 
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«ΜΠΗΤΡΟΣ – ΜΕΤΑΛΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά το ποσό του 

εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφωμένης εταιρίας, ύψους ευρώ επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων 

εβδομήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€ 7.477.500). Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 

ανήλθε συνολικά σε ποσό ευρώ είκοσι έξι εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι (€ 

26.712.156).  

4. Η ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας, ορίστηκε διαδοχικά ως εξής:  

(α) Η αρχική ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας, ορίστηκε κατά τη σύστασή της σε δραχμές έξι χιλιάδες 

(δρχ 6.000) ανά μετοχή.  

(β) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 24/4/2000, η ονομαστική αξία 

της μετοχής της Εταιρίας, ορίστηκε σε δραχμές πεντακόσιες (δρχ 500) ανά μετοχή.  

(γ) Με απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27/6/2002, η 

ονομαστική αξία της μετοχής της Εταιρίας, ορίστηκε σε ευρώ ένα και σαράντα επτά (€ 1,47) ανά μετοχή.  

(δ) Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30/11/2007, η ονομαστική αξία 

της μετοχής της Εταιρίας, ορίστηκε σε ευρώ ένα και πενήντα (€ 1,50) ανά μετοχή. 

 

 

 

2.4 Διοίκηση της Εταιρείας 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ασκείται από το κάτωθι Διοικητικό Συμβούλιο: 

 

1.  Παναγιώτης Μπήτρος του Ιωάννη  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 

2.  Ιωάννης Μπήτρος του Παναγιώτη   Αντιπρόεδρος 

3.  Πελαγία σύζυγος Παναγιώτη Μπήτρου   Μέλος 

4.  Λήδα Μπήτρου του Παναγιώτη   μη εκτελεστικό Μέλος 

5. Σταύρος Γατόπουλος του Νικολάου  Μέλος 

 

όπως προκύπτει από: 

 Την από 4.7.2018 καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 1195464, του από 18.6.2018 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

σύμφωνα με το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, το δυνάμει της από 15.6.2018 απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο. 

 Την από 11.7.2019 καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης 1790222, του από 24.6.2019 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 

σύμφωνα με το οποίο παραιτήθηκε ένας Σύμβουλος από την ιδιότητα του μέλους, χωρίς την 

αντικατάστασή του, συμφώνως προς την διάταξη του άρθρου 17 § 4 του Καταστατικού της Εταιρείας.  

 

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 10.9.2020. 

 

 

 

2.5 Μετοχική Σύνθεση 

 

Η εταιρεία κατά την 31.12.2019 και κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας είχε την ακόλουθη μετοχική 

σύνθεση: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ % 

   ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 17.808.104 100,00% 

   Σύνολο 17.808.104 100,00% 
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3.  ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

3.1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 

3.1.1 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

 

3.1.1.1 Αποθέματα 

 

Αποθέματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ 

 6.266.125,65 € 6.216.118,83 € 

Στα αποθέματα περιλαμβάνονται αγαθά, τα οποία αποκτήθηκαν με σκοπό την μελλοντική πώλησή τους, είτε 

αυτούσια, είτε κατόπιν επεξεργασίας. Την 31.12.2019, τα αποθέματα αποτιμήθηκαν στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 

του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του 

μέσου ετήσιου σταθμικού όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 

συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα.  

Στα πλαίσια της επιβεβαίωσης της ύπαρξης των ποσοτήτων των αποθεμάτων της 31.12.2019, διενεργήσαμε 

στις 11.4.2020 φυσική απογραφή των αποθεμάτων στις αποθήκες Ασπροπύργου και Σίνδου και δεν προέκυψαν 

ουσιώδεις διαφορές. 

Από την εργασία μας στα πλαίσια της αποτίμησης των αξιών των αποθεμάτων, προέκυψε ότι η λογιστική αξία 

βάσει των Δ.Π.Χ.Α. του λογαριασμού των Αποθεμάτων, πρέπει να απομειωθεί κατά ποσό € 50.006,82. 

Συνεπώς, η αξία του λογαριασμού «Αποθέματα» αποτιμάται στο ποσό των 6.216.118,83 €. 

Η αξία των αποθεμάτων εμφανίζεται συνοπτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Κωδικός Γ. Λ. Περιγραφή Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

20 Εμπορεύματα 5.422.355,80 

21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 807.303,03 

24 Πρώτες & βοηθητικές ύλες – υλικά συσκευασίας 16.436,42 

25 Αναλώσιμα υλικά 20.030,40 

  
6.266.125,65 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης -50.006,82 

 

Σύνολο 6.216.118,83 

 

και αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1 «Αποθέματα». 

 

 

 

3.1.1.2 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 

 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 655.115,55 € 655.115,55 € 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνονται οι δοθείσες κατά τη 31.12.2019 προκαταβολές προς 

προμηθευτές εξωτερικού στα πλαίσια της απόκτησης αποθεμάτων. Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 

παρούσας είχαν ολοκληρωθεί οι οκτώ αποκτήσεις αποθεμάτων από το εξωτερικό, τις οποίες αφορούσαν οι 

προαναφερθείσες προκαταβολές και είχαν παραληφθεί τα αντίστοιχα αποθέματα.  

Συνεπώς, η αξία του λογαριασμού «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» αποτιμάται στο ποσό των 

655.115,65 €. 
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Η ανάλυση των προκαταβολών για αγορές αποθεμάτων εμφανίζεται συνοπτικά στον κάτωθι πίνακα: 

Κωδικός Γ. Λ. Περιγραφή Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

3201000 Παραγγελίες κυκλοφορούντων στοιχείων 631.410,15 

5602020 Διάφορες δαπάνες εισαγόμενων εμπορευμάτων 3.351,17 

5602040 Διάφορες δαπάνες αποταμιευμένων τρίτων 20.354,23 

 

Σύνολο 655.115,55 

 

 

 

3.1.1.3 Απαιτήσεις από πελάτες  

 

Απαιτήσεις από πελάτες  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 4.592.821,71 € 4.592.821,71 € 

 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνεται το μέρος, εκ του συνόλου των χρεωστικών υπολοίπων του 

λογαριασμού 30 «Πελάτες» κατά την 31.12.2019, που πρόκειται να εισφερθεί. Οι απαιτήσεις από πελάτες 

αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει Δ.Π.Χ.Α. μείον τις κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας 

εκτιμώμενες προβλέψεις απομείωσης, επί όσων απαιτήσεων της 31.12.2019 δεν είχαν εισπραχθεί μέχρι την 

31.3.2020. Οι προβλέψεις αυτές περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις» συνολικού ποσού € 290.000,00, που παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.2.1.2 κάτωθι. 

 

Οι εισφερόμενες «Απαιτήσεις από πελάτες» κατά την 31.12.2019 αναλύονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 2 

«Απαιτήσεις από πελάτες». 

 

 

 

3.1.1.4 Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες στο χαρτοφυλάκιο  
 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες στο 

χαρτοφυλάκιο 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 2.807.665,25 € 2.807.665,25 € 

 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνονται οι επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες) που είχε η 

Εταιρεία στο χαρτοφυλάκιό της κατά την 31.12.2019, και που παρακολουθούνταν στο λογαριασμό της γενικής 

λογιστικής 33.90. Οι επιταγές αυτές αποτιμήθηκαν στη λογιστική αξία τους βάσει Δ.Π.Χ.Α. μείον τις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσας εκτιμώμενες προβλέψεις απομείωσης, επί όσων επιταγών εισπρακτέων 

μεταχρονολογημένων της 31.12.2019 δεν είχαν εισπραχθεί μέχρι την 31.3.2020. Οι προβλέψεις αυτές 

περιλαμβάνονται στον εισφερόμενο λογαριασμό «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» συνολικού ποσού € 

290.000,00, που παρουσιάζεται στην παράγραφο 3.2.1.2 κάτωθι. 

 

Οι εισφερόμενες «Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες χαρτοφυλακίου» κατά την 31.12.2019 αναλύονται 

στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 3 «Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες χαρτοφυλακίου». 
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3.1.1.5 Προκαταβολές σε προμηθευτές 

 

Προκαταβολές σε προμηθευτές ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 713.844,30 € 713.844,30 € 

 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνονται οι δοθείσες κατά την 31.12.2019 προκαταβολές προς 

προμηθευτές εξωτερικού και εσωτερικού στα πλαίσια της απόκτησης αποθεμάτων και της λήψης υπηρεσιών, 

που παρακολουθούνται λογιστικά στον λογαριασμό της γενικής λογιστικής 50 «Προμηθευτές».  

Από την εργασία μας διαπιστώσαμε πως το μεγαλύτερο μέρος των προκαταβολών αυτών έχουν ήδη 

τακτοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης. 

Συνεπώς οι προκαταβολές αυτές αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει Δ.Π.Χ.Α. ποσού € 713.844,30 

και αναλύονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 4 «Προκαταβολές σε προμηθευτές». 

 

 

3.1.1.6 Λοιπές απαιτήσεις 

 

Λοιπές απαιτήσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 165.830,58 € 165.830,58 € 

 

Οι προς εισφορά «Λοιπές απαιτήσεις» παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

Κωδικός Γ. Λ. Περιγραφή Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

3395070 EFG FACTORS Α.Σ.31940 (*) -502.010,54 

3395071 EFG FACTORS Α.Σ.37760 (*)  726.922,83 

3395072 EFG FACTORS Α.Σ.25160 (*)  -81.182,66 

3500003 ΜΑ**** 1.090,95 

3500008 ΚΟ**** 17.110,00 

3503000 ΠΕ**** 3.000,00 

3503001 ΤΟ**** 600,00 

3503002 ΓΚ**** 300,00 

 

Σύνολο 165.830,58 

 

(*) Το συνολικό ποσό απαίτησης € 143.729,63  από συμβάσεις με εταιρεία factoring, αφορά εκχωρημένες στην 

εταιρεία αυτήν επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες συνολικού ποσού € 1.294.538,15 και αντίστοιχη 

ληφθείσα χρηματοδότηση συνολικού ποσού € 1.150.808,52, όπως αναλύεται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 5 

«Λοιπές απαιτήσεις». 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων αυτών έχουν ήδη τακτοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της 

παρούσης και επομένως οι απαιτήσεις αυτές ποσού € 165.830,58 αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει 

Δ.Π.Χ.Α.  
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3.1.1.7 Προπληρωμένες δαπάνες 

 

Προπληρωμένες δαπάνες  ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 21.527,56 € 21.527,26 € 

 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνονται οι προπληρωμένες κατά την 31.12.2019 δαπάνες της χρήσης 

2020, που παρακολουθούνται λογιστικά στον λογαριασμό της γενικής λογιστικής 36.00 «Έξοδα επομένων 

χρήσεων» και αποτιμώνται στις λογιστικές αξίες τους βάσει Δ.Π.Χ.Α. ποσού € 21.527,56. 

 

 

3.1.1.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 2.302.397,21 € 2.302.397,21 € 

 

Τα προς εισφορά ταμειακά διαθέσιμα αφορούν: 

 

Ταμείο 16.617,31 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (λ.38.03+λ38.05) 2.070.363,58 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (χρεωστικά υπόλοιπα λ.52) 215.416,32 

Σύνολο 2.302.397,21 

 

Ο λογαριασμός «Ταμείο» αφορά τα μετρητά της επιχείρησης κατά την 31.12.2019 και αναλύονται στον κάτωθι 

πίνακα: 

Κωδικός Περιγραφή Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

3800000 ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 13.937,85 

3800002 TAMEIO ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.679,46 

  

16.617,31 

 

Επιβεβαιώσαμε τα υπόλοιπα ταμείου με καταμετρήσεις που πραγματοποιήσαμε στις 6.4.2019 και με 

επισκόπηση των κινήσεων της περιόδου 1.1-6.4.2020 και δεν προέκυψαν διαφορές. 

 

Ο λογαριασμός «Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας» αφορά τους κάτωθι λογαριασμούς: 

 

Κωδικός Περιγραφή  Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

3803300 ΕΤΕ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 191/47046304 40.446,22 

3803302 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 5011/008671281 118.397,71 

3803303 ΑΤΤΙΚΗΣ: Λ/ΣΜΟΣ 84950149 1.609,70 

3803304 EUROBANK-ΛΟΓ:0029/0200323420 348.336,85 

3803305 EFG-ΛΟΓ:0025/410201467393(ΕΝΕΧ.ΜΕΤΡ.) 124.120,20 

3803308 ΕΤΕ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 044/470521-11(ΔΕΣ/ΝΟΣ ΑΣΦΑΛ.ΑΠΟΖΗΜ.) 2.415,11 

3803309 ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 5015-063235-997 5.530,86 

3803310 ALPHA ΛΟΓ/ΣΜΟΣ:802002002003673 868,62 

3803317 Ε.Τ.Ε. (ΚΥΠΡΟΥ)Λ/ΣΜΟΣ:100004567615 107.030,61 

3803321 ΕΤΕ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 190/537415-42 (ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗΣ) 126.570,87 

3803322 ΕΤΕ-ΛΟΓ/ΣΜΟΣ: 190/471551-97 724.572,09 

3803401 ALPHABANK Λ/ΣΜΟΣ : 703002002007430 72.313,66 

3803407 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Λ/ΣΜΟΣ : 5222000892-336 51.277,72 

3803409 ΕΤΕ-Λ/ΣΜΟΣ 840/47011352 (ΣΙΝΔΟΥ) 73.002,73 
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3803415 EUROBANK-Λ/ΣΜΟΣ 00260042560200041227 36.095,34 

3803416 EUROBANK-ΛΟΓ:0026/0025480201536629(ΕΝΕΧ.ΜΕΤΡ.) 217.360,42 

3803500 EUROBANK Λ/ΣΜΟΣ 0026.0025.41.02013667764 7.478,92 

3805004 EUROBANK:Λ/ΣΜΟΣ USD 00260029251200126300 20,42 

3805007 ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λ/ΣΜΟΣ USD 5011/013344591 254,59 

3805025 ALPHA BANK: Λ/ΣΜΟΣ USD 251015001000291 5.907,07 

3805027 Ε.Τ.Ε (ΚΥΠΡΟΥ) Λ/ΣΜΟΣ USD:5497933535 4.122,25 

3805030 ΑΤΤΙΚΗΣ: Λ/ΣΜΟΣ USD 84950157 2.580,56 

3805031 ΕΤΕ:Λ/ΣΜΟΣ  USD  190/30063952 51,06 

 
ΣΥΝΟΛΟ (Κ.Α.38.03+38.05) 2.070.363,58 

   5210106 ALPHA BANK:Λ/ΣΜΟΣ-251002320000106 6.933,54 

5210234 ALPHA BANK:Λ/ΣΜΟΣ-251002002001234 208.482,78 

 

ΣΥΝΟΛΟ (Χ.Υ. Κ.Α.52) 215.416,32 

 

Σύνολο 2.285.779,90 

    

Τα προαναφερθέντα υπόλοιπα συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, 

καθώς και με επιστολές τραπεζών που μας προσκομίστηκαν. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες βάσει των Δ.Π.Χ.Α. συνολικού ποσού € 

2.302.397,21. 

 

 
 
 
 
 
3.2 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 

3.2.1  ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  

 

3.2.1.1.  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 268.005,28 € 268.005,28 € 

 

Η Εταιρεία δεν έχει θεσμοθετήσει ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζόμενους της, από το οποίο να 

δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Υπάγεται αποκλειστικά στις γενικές 

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας Ν.2112/1920 και Ν.3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Η σχετική εισφερόμενη υποχρέωση της Εταιρείας αφορά μέρος του προσωπικού της κατά την 31.12.2019.  

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες 

τους βάσει των Δ.Π.Χ.Α. και συμφώνως με την από 31.12.2019 αναλογιστική μελέτη της εταιρείας. 
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3.2.1.2 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 290.000,00 € 290.000,00 € 

 

Στο σχολιαζόμενο λογαριασμό περιλαμβάνεται μέρος από τις σχηματισμένες κατά την 31.12.2019 προβλέψεις 

για επισφαλείς απαιτήσεις της εταιρείας. 

Λαμβανομένων υπόψη των ήδη εισπραγμένων μέχρι τις 31.3.2020 απαιτήσεων, από τις προς εισφορά 

απαιτήσεις της εταιρείας κατά την 31.12.2019 (βλ. ανωτέρω §§ 3.1.1.3-4), τις ήδη σχηματισμένες από την 

εταιρεία προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά την 31.12.2019, στα πλαίσια της σύνταξης των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας βάσει Δ.Π.Χ.Α., καθώς και την ιδιαίτερη χρονική και οικονομική συγκυρία και την 

ανάγκη για αυξημένη κάλυψη έναντι των κινδύνων μη ρευστοποίησης του συνόλου των προς εισφορά 

απαιτήσεων, θεωρούμε πως το αυξημένο ποσό των εισφερόμενων γενικών προβλέψεων για επισφαλείς 

απαιτήσεις ικανοποιεί τις προαναφερθείσες συνθήκες.  

Συνεπώς οι εισφερόμενες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αποτιμώνται σε ποσό € 290.000,00. 

 

 

 

3.2.2  ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 

3.2.2.1 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 6.866.000,00 € 6.866.000,00 € 

 

Τα εισφερόμενα υπόλοιπα βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, αποτελούν μέρος των 

συνολικών βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων κατά την 31.12.2019 και αναλύονται στο 

επισυναπτόμενο Παράρτημα 6 «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις».  

Τα υπόλοιπα Δ.Π.Χ.Α. της 31.12.2019 συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα αντίγραφα κίνησης τραπεζικών 

λογαριασμών, καθώς και με επιστολές τραπεζών που μας προσκομίστηκαν. 

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες εισφερόμενες δανειακές υποχρεώσεις αποτελούν υπαρκτές και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις και αποτιμήθηκαν στις λογιστικές τους αξίες βάσει των Δ.Π.Χ.Α. συνολικού ποσού € 6.866.000,00. 

 

 

 

3.2.2.2 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 

 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 478.148,79 € 478.148,79 € 

 

Ο λογαριασμός υποχρεώσεις προς προμηθευτές, περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των πιστωτικών υπολοίπων 

του λογαριασμού 50 της γενικής λογιστικής κατά την 31.12.2019 της εταιρείας πλην ενός. 

Οι εισφερόμενες αυτές υποχρεώσεις αποτελούν υπαρκτές και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αποτιμήθηκαν στις 

λογιστικές τους αξίες βάσει των Δ.Π.Χ.Α. συνολικού ποσού € 478.148,79 και παρατίθενται αναλυτικά στο 

παράρτημα 7 «Υποχρεώσεις προς προμηθευτές».  
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3.2.2.3 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 70.523,44 € 70.523,44 € 

 

Ο σχολιαζόμενος λογαριασμός περιλαμβάνει συνοπτικά τις κάτωθι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:  

 

Κωδικός Περιγραφή Αξία Δ.Π.Χ.Α. 

30 ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 58.053,99 

3501000 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-Λ/ΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 802,85 

5398328 CO**** 2.523,47 

5398400 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΤΕ 600,00 

5601061 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 510,00 

5601062 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.296,43 

5601064 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 350,00 

5602002 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ(ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ) 27,49 

5692000 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜ. ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡ. 359,21 

 
Σύνολο 70.523,44 

 

 

Οι λοιπές αυτές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ποσού € 70.523,44 αποτελούν υπαρκτές και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις, αποτιμήθηκαν στις λογιστικές αξίες τους βάσει Δ.Π.Χ.Α. και παρατίθενται αναλυτικά στο 

παράρτημα 8 «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» 
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4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 31.12.2019 

 

Η συνταχθείσα από την Εταιρεία, δυνάμει του από 31.3.2020 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της, 
Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση των προς εισφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας 
κατά την 31.12.2019 έχει ως εξής:  

 
 
 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία) Ποσά σε € 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
 Αποθέματα 6.266.125,65 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 655.115,55 

Απαιτήσεις από πελάτες 4.592.821,71 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες στο χαρτοφυλάκιο 2.807.665,25 

Προκαταβολές σε προμηθευτές  713.844,30 

Λοιπές απαιτήσεις 165.830,58 

Προπληρωμένες δαπάνες 21.527,56 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.302.397,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 17.525.327,81 

 
 

 ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Εισφερόμενες υποχρεώσεις) Ποσά σε € 

Προβλέψεις 

 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 268.005,28 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 290.000,00 

Σύνολο 558.005,28 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.866.000,00 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 478.148,79 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 70.523,44 

Σύνολο 7.414.672,23 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 7.972.677,51 

 
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ  9.552.650,30 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αξία των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την 
31.12.2019 της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», που πρόκειται να εισφερθούν στην 
ανώνυμη εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.», αποτιμάται συνοπτικά ως εξής: 
 

 

 31.12.2019 

 

Α. ENEΡΓΗΤΙΚΟ (Εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία) 17.475.320,99 

 

Β. ΠΑΘΗΤΙΚΟ (Εισφερόμενες υποχρεώσεις) 7.972.677,51 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Α-Β) 

 

9.502.643,48 

(εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία μείον εισφερόμενες υποχρεώσεις) 

  

 

 

Επισημαίνεται πως τα ανωτέρω τελούν υπό τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 9 του άρθρου 17 

του Ν.4548/2018, βάσει των οποίων η καταβολή των εισφορών σε είδος με βάση την έκθεση αποτίμησης δεν 

επιτρέπεται να λάβει χώρα μετά την πάροδο εξαμήνου από τη χρονολογία της έκθεσης αυτής, ειδάλλως 

πραγματοποιείται νέα αποτίμηση. 

 

 

 

 
 

 

 



 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  
κατά την 31.12.2019 της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.»  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
(της από 27.4.2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων κατά την 31.12.2019 της εταιρείας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.») 
 

 

 

Παράρτημα 1: «Αποθέματα» (σελ.2-92) 

Ανάλυση ανά κωδικό είδους αποθέματος, όπως εμφανίζονται στο βιβλίο αποθήκης της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 2: «Απαιτήσεις από πελάτες» (σελ.93-102) 

Ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες, όπως εμφανίζονται στο εμπορικό ισοζύγιο της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 3: «Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες χαρτοφυλακίου» (σελ.103-110) 

Ανάλυση των μεταχρονολογημένων επιταγών εισπρακτέων χαρτοφυλακίου, όπως εμφανίζονται στο 

ληξιάριο της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 4: «Προκαταβολές σε προμηθευτές» (σελ.111) 

Ανάλυση των απαιτήσεων από προμηθευτές, όπως εμφανίζονται στο εμπορικό ισοζύγιο της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 5: «Λοιπές Απαιτήσεις» (σελ.112-116) 

Ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στο ισοζύγιο της γενικής λογιστικής και 

στο ληξιάριο εκχωρημένων αξιογράφων της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 6: «Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις» (σελ.117) 

Ανάλυση των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στο ισοζύγιο της 

γενικής λογιστικής της 31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 7: «Υποχρεώσεις προς προμηθευτές» (σελ.118-121) 

Ανάλυση των υποχρεώσεων προς προμηθευτές, όπως εμφανίζονται στο εμπορικό ισοζύγιο της 

31.12.2019 

 

 

Παράρτημα 8: «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» (σελ.122-133) 

Ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων, όπως αυτές εμφανίζονται στο ισοζύγιο της γενικής λογιστικής της 

31.12.2019 

 


