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Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Δ. Γ ΒΑΚΟΝΤΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 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.

Ðáíáãéþôçò É. ÌðÞôñïò
Ðñüåäñïò ôïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Ä. Ã. ÂÁÊÏÍÔÉÏÓ Á.Â.Å.Å

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÇÓ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Äéåýèõíóç Ýäñáò åðé÷åßñçóçò: ÌÁÍÄÑÁ ÁÔÔÉÊÇÓ 
Áñéèìüò Ìçôñþïõ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí: 7806/03/Â/86/87
Åðïðôåýïõóá Áñ÷Þ: Íïìáñ÷éáêÞ Áõôïäéïßêçóç ÄõôéêÞò ÁôôéêÞò
Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ: Ðáíáãéþôçò ÌðÞôñïò Ðñüåäñïò,

Èåþíç Âáêïíôßïõ Áíôéðñüåäñïò,
Ãåþñãéïò Âáêüíôéïò Ä/íùí Óýìâïõëïò,
Óôáýñïò Ãáôüðïõëïò ÌÝëïò,
Ðáíáãéþôçò Ðåôñïýëéáò ÌÝëïò.

Çìåñïìçíßá ¸ãêñéóçò ôùí Ïéêïíïìéêþí
ÊáôáóôÜóåùí (áðü ôéò ïðïßåò
áíôëÞèçêáí ôá óõíïðôéêÜ óôïé÷åßá): 27/03/2010
Ïñêùôüò ÅëåãêôÞò ËïãéóôÞò: Παναγιώτης Β. Πρεβέντης (Α.Μ ΣΟΕΛ 14501)
ÅëåãêôéêÞ Åôáéñåßá: Ó.Ï.Ë Á.Å Ïñêùôþí Åëåãêôþí
Ôýðïò Ýêèåóçò åëÝã÷ïõ åëåãêôþí: Ìå óýìöùíç ãíþìç
Äéåýèõíóç äéáäéêôýïõ åôáéñåßáò: www.bitros.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ) Η ETAIÑEÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2009 31/12/2008
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4.365.677,50 4.631.238,35
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 450.727,42 122.813,07
Αποθέματα 190.875,19 1.601.829,93
Απαιτήσεις από πελάτες 765.793,99 3.130.154,51
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.012.261,31 1.149.967,85−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 6.785.335,41 10.636.003,71============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο 3.815.500,00 3.815.500,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -262.735,15 635.169,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 1.776.382,42 2.225.334,69
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 1.776.382,43 2.225.334,69−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 3.552.764,85 4.450.669,38−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 356.562,54 421.481,00
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.700.000,00 4.900.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 176.008,02 863.853,33−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.232.570,56 6.185.334,33−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 6.785.335,41 10.636.003,71============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ) Η ETAIÑEÉÁ

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008
Κύκλος εργασιών 1.020.404,12 7.929.785,24
Μικτά κέρδη / (ζημίες) -715.196,40 932.789,44
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -1.058.658,19 312.514,10
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -1.193.378,80 -98.237,02−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ( Α ) -897.904,53 -145.743,71

Ιδιοκτήτες μητρικής -448.952,27 -72.871,85
Δικαιώματα μειοψηφίας -448.952,27 -72.871,85

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -897.904,53 -145.743,71============== ==============
Ιδιοκτήτες μητρικής -448.952,27 -72.871,85
Δικαιώματα μειοψηφίας -448.952,27 -72.871,85

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε ~ ) -3,4535 -0,5606
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -820.185,87 568.960,57

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ) Η ETAIÑEÉÁ

1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα) 4.450.669,38 4.596.413,09
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -897.904,53 -145.743,71−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως 
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα) 3.552.764,85 4.450.669,38============= ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓΗÓ

(ÐïóÜ åêðåöñáóìÝíá óå Åõñþ) Η ETAIÑEÉÁ

Έììåóç ÌÝèïäïò 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2008
ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Αποτελέσματα προ φόρων 
( συνεχιζόμενες δραστηριότητες ) -1.193.378,80 -98.237,02
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 238.472,32 256.446,47
Προβλέψεις -95.932,79 0,00
Ζημία / (κέρδη) από εκποίηση παγίων 16.068,53 7.419,60
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 137.812,44 442.023,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογ/σμών κεφαλαίου κινήσεως ή που σχετίζονται 
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.410.954,74 365.373,93
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 2.351.065,66 1.820.576,88
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
(πλην δανειακών) -630.723,16 -525.734,80
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα -137.812,44 -442.023,65
Καταβεβλημένοι φόροι -58.547,90 -54.529,90−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
λειτουργικές δραστηριότητες ( α ) 2.037.978,60 1.771.315,16−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες:
Αγορά ενσωμάτων και άCλων παγίων στοιχείων -9.480,00 -43.313,14
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων 
και άCλων παγίων στοιχείων 20.500,00 2.500,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
επενδυτικές δραστηριότητες ( β ) 11.020,00 -40.813,14−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:
Εξοφλήσεις δανείων -2.200.000,00 -2.067.600,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / ( εκροών ) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( γ ) -2.200.000,00 -2.067.600,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -151.001,40 -337.097,98
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης χρήσης 328.399,84 665.497,82−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης χρήσης 177.398,44 328.399,84============== ==============

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

1. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ούτε έχουν συσταθεί ενέχυρα, επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 
2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007.
3. Δεν 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 31/12/2009 είναι 1 άτομο για την εταιρεία. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2008 ήταν 11 άτομα για την εταιρεία.
5. Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις ενεκρίθησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 27 Μαρτίου 2010.
6. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ ( ποσοστό συμμετοχής 50,00% ).
7. Η εταιρεία την 31.12.2009 δεν κατέχει μετοχές της.
8. Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2009 τηρήθηκαν οι λογιστικές αρχές των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2008.
9. 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 579.903,80
β) Έξοδα 1.292,91
γ) Απαιτήσεις 17.917,50
δ) Υποχρεώσεις 0,00
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 3.600,00
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 27 Μαρτίου 2010.
ÌÜíäñá ÁôôéêÞò, 27 Μαρτίου 2010
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