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1 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.»  

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες Οικονοµικές  καταστάσεις καθώς και τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  

της εταιρείας «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 

31.12.2006. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η 

δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών 

καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 

 Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα 

µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του 

ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει µε εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε 

δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος, επίσης, περιλαµβάνει την αξιολόγηση των 

λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της Εταιρείας και, γενικότερα, της 

παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τη συµφωνία του περιεχοµένου της 

Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που 

διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της γνώµης µας. 

 Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 

οικονοµική θέση της Εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου (του οποίου η Εταιρεία 

τυγχάνει µητρική) κατά την 31.12.2006 και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου ,καθώς 

και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρείας και του Οµίλου της χρήσεως 

που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, 

που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συµφωνεί µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

Αθήνα,  21  Φεβρουαρίου 2007 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

 

 

Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851 

«Σ.Ο.Λ» Α.Ε.Ο.Ε. 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
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ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ετήσιες  Οικονοµικές Καταστάσεις  Χρήσεως  2006 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 16η 

Φεβρουαρίου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδύκτιο, στη διεύθυνση 

www.sidma.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν 

στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την 

ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας και του Οµίλου, 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και 

ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

ΜΑΡΣΕΛ  Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 
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2 Κατάσταση Ισολογισµού 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 (Ποσά σε Ευρώ)

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 7.1 42.928.637 35.087.884 32.303.519 26.944.535

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 7.2 725.986 634.303 695.495 606.262

Επενδύσεις σε θυγατρικές 7.3 0 0 5.678.601 4.622.101

Επενδύσεις σε συγγενείς 7.4 593.067 149.442 0 0

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 7.5 79.875 62.121 39.228 39.327

44.327.565 35.933.749 38.716.843 32.212.225

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 7.6 30.352.251 21.904.309 23.610.672 19.649.684

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 7.7 106.868.206 77.037.856 92.357.224 65.937.610

Λοιπές απαιτήσεις 7.8 3.543.947 4.003.742 2.857.228 2.076.639

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 7.9 5.052.021 9.898.659 4.363.662 9.592.838

Κατεχόµενα προς πώληση πάγια στοιχεία 7.10 25.917 0 25.917 0

145.842.343 112.844.567 123.214.702 97.256.772

Σύνολο Ενεργητικού 190.169.908 148.778.316 161.931.545 129.468.997

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετόχων της µητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 7.11 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 7.11 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεµατικά κεφάλαια 7.12 13.026.533 11.710.538 12.567.993 11.668.381

Αποτελέσµατα  εις νέον 7.13 22.020.242 16.417.762 21.130.318 16.126.570

58.421.775 51.503.300 57.073.311 51.169.950

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας: 7.14 1.862.818 1.397.305

Σύνολο καθαρής θέσης 60.284.593 52.900.605 57.073.311 51.169.950

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια και υποχρεώσεις από χρηµατ/κή µίσθωση 7.15 57.472.009 1.138.008 51.319.222 52.752

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 7.16 1.141.346 1.257.607 0 0

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 7.17 2.496.619 2.425.447 2.446.651 2.332.020

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 7.18 982.125 912.314 955.948 896.736

62.092.100 5.733.376 54.721.821 3.281.508

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 7.15 17.880.657 61.617.215 7.360.127 50.991.074

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.19 39.842.233 22.873.334 34.409.744 19.665.743

Λοιπές υποχρεώσεις 7.19 4.271.807 4.065.029 3.772.885 3.643.188

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 7.19 5.798.518 1.588.758 4.593.658 717.534

67.793.214 90.144.335 50.136.413 75.017.538

Σύνολο Καθαρής Θέσης  και Υποχρεώσεων 190.169.908 148.778.316 161.931.545 129.468.997

Σηµεί

ωση

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2006

Οµίλου Εταιρίας

 

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 
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3 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 (Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005

Κύκλος εργασιών 7.20 156.841.601 124.213.521 130.739.181 107.119.507

Κόστος πωλήσεων 7.21 -132.042.045 -109.099.514 -111.332.465 -95.100.384

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 24.799.556 15.114.007 19.406.715 12.019.122

Λοιπά έσοδα  7.22 5.509.877 5.763.248 5.075.790 5.207.277

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7.23 -3.747.638 -4.077.995 -2.571.675 -3.345.451

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7.24 -9.069.089 -7.998.484 -8.159.234 -7.268.160

Λοιπά έξοδα 7.25 -1.628.548 -1.466.792 -988.021 -1.075.216

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων , χρηµ/κων και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων
15.864.158 7.333.985 12.763.575 5.537.572

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 7.26 -3.529.842 -2.601.725 -2.593.831 -2.021.319

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 7.27 -22.764 -326.037 0

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 12.311.552 4.406.223 10.169.743 3.516.253

Μείον: φόροι 7.28 -3.513.872 -1.660.941 -2.830.632 -1.270.257

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους 8.797.681 2.745.283 7.339.112 2.245.996

Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 8.415.053 2.562.911

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 382.628 182.372  

8.797.681 2.745.283

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε ευρώ 7.29 0,84 0,28 0,73 0,25

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή- σε ευρώ 0,25 0,12 0,25 0,12

Αποσβέσεις 7.30 2.184.578 1.961.948 1.516.063 1.446.093

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) 18.048.736 9.295.933 14.279.637 6.983.665

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείω

ση

 Οµίλου Εταιρίας

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2006

 

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 
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4 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

∆ικαιώµατα 

Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπα 01.01.2005 10.125.000 0 11.551.643 17.096.107 38.772.750 1.510.935 40.283.685
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2005 0
Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 3.375.000 9.875.000 13.250.000 13.250.000

Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη φορολογία) 279.113 279.113 279.113
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.860.000 -2.860.000 -2.860.000
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες -496.675 -496.675 -496.675
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής 0 340.182 340.182
Εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας -4.800 -4.800 -636.183 -640.983

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 3.375.000 9.875.000 0 -3.082.362 10.167.638 -296.001 9.871.638
Αποτέλεσµα χρήσεως 158.894 2.404.017 2.562.911 182.372 2.745.283

Υπόλοιπα 31.12.2005 13.500.000 9.875.000 11.710.538 16.417.762 51.503.300 1.397.305 52.900.605
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Υπόλοιπα 01.01.2006 13.500.000 9.875.000 11.710.538 16.417.762 51.503.300 1.397.305 52.900.605
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2006
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη φορολογία) 214.249 214.249 0 214.249
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.200.000 -1.200.000 -64.515 -1.264.515
Αµοιβές ∆ιευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -512.400 -512.400 -17.600 -530.000
Αυξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής 0 0 165.000 165.000
Συναλλαγµατικές διαφορές ενσωµάτωσης συγγενών εταιριών εξωτερικού 1.574 0 1.574 0 1.574

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 1.574 -1.498.151 -1.496.577 82.885 -1.413.692
Αποτέλεσµα χρήσεως 1.314.421 7.100.632 8.415.053 382.628 8.797.681

Υπόλοιπα 31.12.2006 13.500.000 9.875.000 13.026.533 22.020.242 58.421.775 1.862.818 60.284.593

0 0 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Οµιλος

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις
για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2006

 
 

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Ποσά σε ευρώ
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1/1/2005 σε ∆ΛΠ 10.125.000 11.542.183 17.084.332 38.751.516
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2005
Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 3.375.000 9.875.000 13.250.000
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη φορολογία) 279.114 279.114
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.860.000 -2.860.000
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες -496.675 -496.675

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 3.375.000 9.875.000 0 -3.077.561 10.172.439
Αποτέλεσµα χρήσεως 126.197 2.119.799 2.245.996

Υπόλοιπα 31.12.2005 13.500.000 9.875.000 11.668.381 16.126.570 51.169.950
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Υπόλοιπα 01.01.2006 13.500.000 9.875.000 11.668.381 16.126.570 51.169.950
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2006
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη φορολογία) 214.249 214.249
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.200.000 -1.200.000
Αµοιβές ∆ιευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -450.000 -450.000

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 0 -1.435.751 -1.435.751
Αποτέλεσµα χρήσεως 899.613 6.439.499 7.339.112

Υπόλοιπα 31.12.2006 13.500.000 9.875.000 12.567.993 21.130.318 57.073.311

0 0 0 0 0

Εταιρεία

 

 
Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 
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5 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε  ευρώ)

1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005 1/1 - 31/12/2006 1/1 - 31/12/2005
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 12.311.552 4.406.223 10.169.743 3.516.253
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 2.184.578 1.960.821 1.516.063 1.444.967
Προβλέψεις 1.544.432 351.126 1.029.813 68.049
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας
-175.929 0 -202.103 0

Άλλα µη ταµειακά έσοδα/έξοδα -413.993 -711.602 -529.195 -680.113
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.971.592 3.155.904 3.235.665 2.566.126
Πλέον/µείον προσαρµ. για µεταβ. λ/σµών κεφ. 

κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -8.447.942 5.466.561 -3.960.988 4.218.117
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -31.554.833 -7.843.692 -27.850.104 -4.752.865
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 18.381.261 1.660.656 15.857.178 1.353.228
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -3.652.026 -3.155.904 -2.949.328 -2.566.126
Καταβεβληµένοι φόροι -501.462 -7.222.587 0 -7.329.333
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) -6.352.768 -1.932.494 -3.683.255 -2.161.697

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων -464.815 -1.057.490 -1.056.500 -2.178.127

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων -10.155.755 -3.419.791 -6.991.928 -2.217.927

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άυλων παγίων
41.589 10.456 34.589 10.456

Τόκοι εισπραχθέντες 169.245 0 169.245 0

Μερίσµατα  εισπραχθέντα 0 0 228.735 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -10.409.736 -4.466.825 -7.615.858 -4.385.598

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 13.250.000 0 13.250.000

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 62.508.572 6.135.812 52.776.085 5.474.343

Εξοφλήσεις δανείων -49.534.140 -545.698 -45.040.638 -21.583
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµ/κές µισθώσεις 

(χρεολύσια) -292.576 0 -15.511 0

Καταβολή µερισµάτων και αµοιβών ∆ιευθ. Προσωπικού -1.794.515 -3.356.298 -1.650.000 -3.356.298

Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 1.028.525 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 11.915.866 15.483.816 6.069.937 15.346.462
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -4.846.638 9.084.497 -5.229.177 8.799.167

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 9.898.659 814.162 9.592.838 793.671

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 5.052.021 9.898.659 4.363.662 9.592.838

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου  2006

 
 

Οι ακόλουθες σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Tυχόν  µικροδιαφορές που παρουσιάζονται µεταξύ των ανωτέρω οικονοµικών καταστάσεων και 

των αναλυτικών πινάκων (σηµειώσεις) οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις από την απαλοιφή 

δεκαδικών   
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6 Σηµειώσεις επί των  Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων χρήσεως 2006  

 
6.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον όµιλο  

 

Η µητρική Εταιρία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δραστηριοποιείται στην 

κατεργασία και το εµπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). 

Η Εταιρία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Π. Ράλλη 39, 

Ταύρος, Τ.Κ. 17778, η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι www.sidma.gr και είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος  Βασικά Μέταλλα). 

Στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας περιλαµβάνονται οι κάτωθι εταιρίες: 

Η κατά 78% θυγατρική της «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών 

επικάλυψης και πετασµάτων, η έδρα της οποίας είναι στο ∆ήµο Αθηναίων και συγκεκριµένα επί της οδού 

Μεγ. Αλεξάνδρου 134  στον Κεραµεικό. 

Η κατά 100% θυγατρική Εταιρία συµµετοχών (holding) "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" µε έδρα την 

Κύπρο η οποία ιδρύθηκε τη χρήση 2005 και συµµετέχει  κατά 50% στην Εταιρία "Sid-Pac steel and 

construction products SRL" µε έδρα τη Ρουµανία και κατά 75% στην Εταιρία SID-PAC BULGARIA S.A  µε 

έδρα τη Βουλγαρία, οι οποίες έχουν ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε τη µητρική Εταιρία. 

Οι ανωτέρω Εταιρίες (εφεξής όµιλος) ενοποιούνται µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης εκτός της 

Εταιρίας "Sid-Pac steel and construction products SRL" η οποία ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης.  
 
6.2 Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον Όµιλο και την Εταιρία  
 

6.2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 31.12.2006, που καλύπτουν την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2006 έως 31η ∆εκεµβρίου 2006, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 

συνεχούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευµένων (accrual basis) 

και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π), όπως αυτά 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB).  

Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2006, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές 

αρχές του Ισολογισµού της προηγούµενης χρήσεως καθώς και όλων των ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων που έχουν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π. 

 

6.2.2 Ενοποίηση Θυγατρικών  

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και 

παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των 

εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει 

ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών 

εταιρειών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την µητρική εταιρία του Oµίλου. 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
∆εκέµβριος 2006 

 

 

11 

 

6.2.3 Ενοποίηση Συγγενών  
 

Οι συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όµιλος ασκεί ουσιώδη επιρροή, αλλά δεν πληρούν τις 

προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν ως θυγατρικές. 

Οι επενδύσεις στις συγγενείς εταιρίες ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε περιόδου, το κόστος αυξάνεται (ή µειώνεται) µε την αναλογία της 

επενδύτριας στις µεταβολές της καθαρής θέσης της συγγενούς και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από 

αυτήν µερίσµατα.  

 

6.2.4 ∆οµή του Οµίλου  

Οι θυγατρικές και οι συγγενείς εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, µαζί µε τα ποσοστά 

συµµετοχής, τη µέθοδο ενοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006, είχαν ως 

εξής: 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 78% 0% 78% Ελλάδα

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος

SID-PAC steel and construction products SRL 0% 50% 50% Ρουµανία

SID-PAC BULGARIA S.A 0% 75% 75% Βουλγαρία

Ολική ενοποίηση

Επωνυµία

Άµεσο Ποσοστό 

Συµµετοχής

Έµµεσο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Καθαρή Θέση

Ολική ενοποίηση

Χώρα 

Εγκατάστα

σης Μέθοδος Ενοποίησης

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

 

Κατά τη διάρκεια του 2006, δεν υπήρξε καµία µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής των παραπάνω 

εταιρειών σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.» περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της καθαρής 

θέσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου "ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, 

στην οδό Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό µε το οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις για 

τη χρήση 2006 ανέρχεται  σε  24,15%, έναντι 23,98% της προηγούµενης χρήσεως.  

6.2.5 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να 

παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 

εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων.  

Ως προς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οµίλου διακρίνουµε: 

 Το  αντικείµενο της µητρικής είναι  το εξής: 

1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προµήθεια από το εσωτερικό και η εµπορία                           

προϊόντων σιδήρου και προϊόντων  ανοξειδώτου χάλυβα  καθώς και κάθε είδους που 

είναι σχετικό.  

2. Η πώληση των παραπάνω ειδών για λογαριασµό τρίτων. 

3. Η βιοµηχανοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία οποιουδήποτε από τα πιο πάνω είδη. 

4. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού  και 
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5. Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που ασκούν το ίδιο είδος εµπορίας. 

Το  αντικείµενο της θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. είναι η βιοµηχανική παραγωγή και κατασκευή µεταλλικών 

και θερµοµονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους πετασµάτων και 

σχετικών µε αυτά προϊόντων καθώς και η εµπορία, εφαρµογή, εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. 

Ως γεωγραφικός τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και 

υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του οµίλου διευκρινίζεται ότι το µεγαλύτερο µέρος των 

πωλήσεων πραγµατοποιούνται εντός της Ελλάδος και ένα µικρό µέρος στο εξωτερικό. Έτσι ορίζουµε δύο 

γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητος. 

 

Ποσά  σε ευρώ             

Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα
Μητρική 123.425.241 6.480.310 129.905.551 101.029.669 5.514.112 106.543.781

ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 18.017.973 4.884.789 22.902.763 15.257.970 2.372.723 17.630.693

SID-PAC Βουλγαρίας 0 4.033.287 4.033.287 0 39.047 39.047

Σύνολο  Οµίλου 141.443.215 15.398.386 156.841.601 116.287.639 7.925.882 124.213.521

Χρήση 1.1- 31.12.2005Χρήση 1.1- 31.12.2006

 

 

6.2.6 Συναλλαγµατικές µετατροπές 

Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων: Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της 

Εταιρίας παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα  

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα των ενοποιηµένων εταιρειών καταχωρούνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων, προσαρµόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας 

σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο 

νόµισµα, καθώς και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

6.2.7 Ενσώµατα πάγια 

 

Από τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας και του Οµίλου, τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, στο τεκµαιρόµενο κόστος µείον τις σωρευµένες  

αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης (µε εξαίρεση το µηχανολογικό εξοπλισµό της εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ 

Α.Ε., ο οποίος απεικονίζεται στην αξία κτήσεως του, λόγω πρόσφατης ηµεροµηνίας αγοράς κατά την 

πρώτη εφαρµογή). Το τεκµαιρόµενο κόστος προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης σύµφωνα µε εκθέσεις ανεξάρτητης εταιρίας εκτιµητών.  

 

Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της εταιρίας και του οµίλου (έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) καθώς και ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός της θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε., αποτιµώνται στην αξία κτήσεως τους 
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µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η αξία κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων 

µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους 

µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ 

αποτελέσµατα. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή µέθοδο, κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωή τους που εκτιµήθηκε από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου, ως εξής: 

- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως και Αποθήκες)                                                  33 έτη 

- Βιοµηχανοστάσια                                                                                       20 έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός (Μεγάλα Μηχανήµατα  παραγωγής)                       10 έτη  

- Μηχανολογικός εξοπλισµός (Μικρά Μηχανήµατα)                                    5 έτη  

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα                                              6,5-9 έτη  

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός                                                   4 έτη  

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός                                                6,5 έτη  

 

Τα γήπεδα-οικόπεδα καθώς και τα πάγια που βρίσκονται σε στάδιο κατασκευής (υπό εκτέλεση) δεν 

αποσβένονται. Βελτιώσεις σε µισθωµένα ακίνητα αποσβένονται µε βάση τη διάρκεια µίσθωσης.  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 

(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  

 

Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας: 

Η διοίκηση του Οµίλου προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές αποσβέσεις των 

βιοµηχανοστασίων και του εξοπλισµού. 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των δραστηριοτήτων του 

Οµίλου. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές καταστούν µικρότερες σε σχέση µε 

τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των 

παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν. 

 

 

6.2.8 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Α. Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ αξία κτήσεως και εύλογης αξίας των επί µέρους 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών. Η 

υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως της επένδυσης. 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για αποµείωση και απεικονίζεται στην αξία κτήσεως µείον ζηµίες 
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αποµείωσης. Τα κέρδη και οι ζηµίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται 

λαµβανοµένης υπόψη και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική µονάδα.  

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση, η υπεραξία 

κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται ως ιδιαίτερη µονάδα 

δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

 

B. Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 

µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία είναι 4 έτη 

περίπου. 

Ειδικά για το λογισµικό SAP το οποίο η Εταιρία εγκατέστησε και η εφαρµογή του τέθηκε σε λειτουργία τον 

Ιούλιο του 2005, η διάρκεια  της ωφέλιµης ζωής αυτού ορίστηκε από το ∆Σ  σε 8 έτη.  
 

6.2.9  Αποµείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού  

Τα στοιχεία του Ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται σε 

έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων.  

Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 

Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του Ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν 

η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών είναι µεγαλύτερη από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές 

µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα 

όταν προκύπτουν.      
 

 

6.2.10  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιµης 

αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου. Κόστος δανεισµού δεν 

περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση 

τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων 

και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

 
 

6.2.11 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην ονοµαστική τους αξία (αξία τιµολογίου), 

αφαιρουµένων των µη εισπρακτέων ποσών και των ζηµιών αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει αντικειµενική 

απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλο ή µέρος του ποσού που οφείλεται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  
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Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις 

διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. 
 

6.2.12  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 

βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου. 

 

6.2.13  Κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά  στοιχεία 

Τα κατεχόµενα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας των 

οποίων η λογιστική αξία θα ανακτηθεί µέσω µίας συναλλαγής πώλησης παρά µέσω της συνεχιζόµενης 

χρήσης τους από την Εταιρία και πληρούν τις προϋποθέσεις του ∆.Π.Χ.Π.5. Η ηµεροµηνία κατά την οποία 

το πάγιο περιουσιακό στοιχείο χαρακτηρίστηκε ως κατεχόµενο προς πώληση, είναι η ηµεροµηνία κατά την 

οποία έγινε διαθέσιµο προς πώληση και η Εταιρία έχει την πρόθεση να το εκποιήσει εντός έτους.  

 

6.2.14  Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα 

κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην 

αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  

Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση), 

εµφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή 

ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή 

λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια 

κεφάλαια.  

 

6.2.15  ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 

πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση 

του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από τα σχετικά 

έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια του δανεισµού βάσει 

της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις όταν υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης εντός 

δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε αντίθετη περίπτωση, τα δάνεια 

ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τέλος, οι δόσεις των µακροπρόθεσµων δανείων που 

είναι εξοφλητέες εντός της επόµενης χρήσεως από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού, 

χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση και κατατάσσονται 

στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του Παθητικού.  

 

6.2.16  Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού 
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αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των αντίστοιχων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

6.2.17  Φορολογία εισοδήµατος  

 

Ο φόρος εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους, τους αναβαλλόµενους φόρους καθώς και 

τις προβλέψεις για πρόσθετους φόρους που ενδέχεται να προκύψουν από τις φορολογικές αρχές. 

Ο φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων, εκτός από το φόρο που 

αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, οπότε και ο φόρος καταχωρείται 

στα ίδια κεφάλαια. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος έχει υπολογιστεί επί των κερδών της Εταιρίας και του οµίλου, 

αναµορφωµένα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των φορολογικών νόµων και µε βάση τους ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές (29%). 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 

τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές 

διαφορές, προσδιορίζονται και εµφανίζονται ως αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ή απαιτήσεις.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε το φορολογικό συντελεστή 25% που αναµένεται να ισχύει 

κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία προβλέπεται 

να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 

δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

6.2.18  Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων εισφορών. Το 

δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην 

περίοδο που αφορά.  

 

6.2.19 Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

Ο όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις όταν: i. υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση, αποτέλεσµα 

των γεγονότων του παρελθόντος ii. Είναι πιθανή η εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη 

για το διακανονισµό της υποχρέωσης iii. Το ποσό της σχετικής υποχρέωσης µπορεί να εκτιµηθεί µε 

αξιοπιστία. 
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Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις γνωστοποιούνται, αλλά δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές 

καταστάσεις εκτός και εάν η πιθανότητα για εκροή πόρων ή εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι µεγάλη.  

 

6.2.20  Αναγνώριση εσόδων-εξόδων 

Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύµφωνα µε τις αρχές του δεδουλευµένου. (accrual basis).  

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής υπηρεσιών, καθαρά 

από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Τα διεταιρικά έσοδα-έξοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως.  

(α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών καταχωρούνται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται 

αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 

επιτοκίου.  

(γ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή όταν 

εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί. 

 

6.2.21  Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου ο Όµιλος έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές 

της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας των 

µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα 

κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος, περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι 

καταχωρούνται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

µίσθωσης έτσι ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις, 

αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη ζωή και το χρόνο της 

µίσθωσης. 

 

6.2.22 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καθώς και η διανοµή κερδών στο διευθυντικό 

προσωπικό καταχωρείται ως υποχρέωση στις  οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή αυτή εγκρίνεται 

από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

6.3 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η µητρική Εταιρία  ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, µέσω ασφαλιστικών εταιρειών 

και ως εκ τούτου δεν δηµιουργούνται σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές 
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πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Το  έτος 2006 κανένας πελάτης δεν 

είχε συµµετοχή στον κύκλο εργασιών µεγαλύτερο του 2%. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις µετρητοίς. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών 

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων.  

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

µεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα δάνεια. ∆άνεια µε 

µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 

τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του Οµίλου είναι να διατηρεί µέρος των 

δανείων του σε µεταβλητό και µέρος σε σταθερό επιτόκιο.  

Η Μητρική Εταιρία για την αντιστάθµιση του κινδύνου που προέρχεται από την άνοδο των επιτοκίων των 

µακροπρόθεσµων δανείων από Τράπεζες, έχει συνάψει µε τις Τράπεζες αυτές, αντίστοιχα Παράγωγα. 

Τα παράγωγα αυτά έχουν όλα τα κριτήρια τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητος των σχέσεων 

αντιστάθµισης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 88 του ∆ιεθνούς Προτύπου 

(∆ΛΠ) 39. 

Τα ανωτέρω παράγωγα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και η προκύπτουσα διαφορά  καταχωρείται σε 

ιδιαίτερο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 

95 του ∆ΛΠ 39. 

 

 

6.4 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 

και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων.  

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 

προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 

12 µήνες. 
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7 Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών. 

 

7.1 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω 

πίνακες: 

 

Οικόπεδα 

– κτίρια

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2005 24.858.183 9.948.382 1.930.562 209.684 36.946.810
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -478.559 -1.012.711 -1.320.763 0 -2.812.033

  Λογιστική αξία την 1.1.2005 24.379.624 8.935.670 609.798 209.684 34.134.776

Προσθήκες 1.115.911 1.378.798 249.066 33.742 2.777.517
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 -6.059 -192.688 -41.875 -240.622
Αποσβέσεις χρήσεως -500.894 -1.105.030 -170.551 0 -1.776.475
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 192.688 0 192.688

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2005 25.974.093 11.321.121 1.986.939 201.551 39.483.704
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -979.453 -2.117.741 -1.298.626 0 -4.395.821

  Λογιστική αξία την 31.12.2005 24.994.640 9.203.380 688.313 201.551 35.087.884

Προσθήκες 5.007.288 1.951.668 386.852 2.587.600 9.933.409
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 0 -247.978 0 -247.978
Αποσβέσεις χρήσεως -580.549 -1.273.462 -225.821 0 -2.079.832
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 235.155 0 235.155

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2006 30.981.382 13.272.789 2.125.813 2.789.151 49.169.135
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -1.560.002 -3.391.203 -1.289.293 0 -6.240.498

  Λογιστική αξία την 31.12.2006 29.421.380 9.881.586 836.521 2.789.151 42.928.637

Οµίλου

 

 

Οικόπεδα 

– κτίρια

Μηχ/γικός 

εξοπλισµός

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2005 20.919.558 6.059.950 1.693.892 197.954 28.871.354
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -313.677 -612.930 -1.267.309 0 -2.193.916

  Λογιστική αξία την 1.1.2005 20.605.880 5.447.020 426.584 197.954 26.677.438

Προσθήκες 180.208 1.171.084 216.687 0 1.567.980
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές -6.059 -192.688 -30.145 -228.892
Αποσβέσεις χρήσεως -335.783 -793.286 -135.610 0 -1.264.679
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 192.688 0 192.688

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2005 21.099.766 7.224.976 1.717.892 167.809 30.210.442
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -649.461 -1.406.217 -1.210.231 0 -3.265.908

  Λογιστική αξία την 31.12.2005 20.450.305 5.818.759 507.661 167.809 26.944.535

Προσθήκες 4.365.415 632.295 314.922 1.460.191 6.772.823
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 0 -204.733 0 -204.733
Αποσβέσεις χρήσεως -341.499 -911.838 -158.771 0 -1.412.108
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 203.003 0 203.003

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2006 25.465.181 7.857.270 1.828.080 1.628.000 36.778.532
µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -990.960 -2.318.054 -1.165.999 0 -4.475.013

  Λογιστική αξία την 31.12.2006 24.474.222 5.539.216 662.081 1.628.000 32.303.519

Εταιρίας

 

 

Από τα πάγια στοιχεία της Εταιρίας και του Οµίλου, τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, στο τεκµαιρόµενο κόστος µείον τις σωρευµένες  

αποσβέσεις και τυχόν ζηµίες αποµείωσης (µε εξαίρεση το µηχανολογικό εξοπλισµό της εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ 

Α.Ε., ο οποίος απεικονίζεται στην αξία κτήσεως του, λόγω πρόσφατης ηµεροµηνίας αγοράς κατά την 

πρώτη εφαρµογή). Το τεκµαιρόµενο κόστος προσδιορίστηκε βάσει εύλογων αξιών κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης σύµφωνα µε εκθέσεις ανεξάρτητης εταιρίας εκτιµητών.  
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Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια της εταιρίας και του οµίλου (έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός) καθώς και ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός των θυγατρικών  εταιριών, αποτιµώνται στην αξία κτήσεως τους µείον τις 

σωρευµένες αποσβέσεις και τις πιθανές σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Η αξία κτήσεως περιλαµβάνει 

όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

 

Επί των ακινήτων της ενοποιούµενης θυγατρικής, έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ευρώ 

2.365.000 για εξασφάλιση δανείων που την 31.12.2006 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ 588.115. 

 
 

7.2 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Υ π ερ α ξ ία         

Λ ο γ ισ µ ικ ά  

π ρ ο γ ρ ά µ µ α τα         Σ ύ ν ο λ ο

Α ξ ία  κ τ ή σ εω ς  ή  ε ύ λ ο γ η  α ξ ία  τ η ν  1 .1 .2 0 0 5 0 8 9 .6 1 0 8 9 .6 1 0
µ ε ίο ν :Σ υ σ ω ρ ευ µ έ ν ε ς  α π ο σ β έσ ε ις 0 -5 9 .0 8 9 -5 9 .0 8 9

  Λ ο γ ισ τ ικ ή  α ξ ία  τ η ν  1 .1 .2 0 0 5 0 3 0 .5 2 1 3 0 .5 2 1

Π ρ ο σ θ ή κ ε ς  2 8 .0 4 1 6 7 6 .7 3 4 7 0 4 .7 7 5
Π ω λή σ ε ις -Μ ε ιώ σ ε ις -∆ ια γ ρ αφ έ ς 0 0 0
Α π ο σ β έσ ε ις  χ ρ ή σ εω ς 0 -1 0 0 .9 9 3 -1 0 0 .9 9 3
Α π ο σ β έσ ε ις  π ω λη θ έ ν τω ν -δ ια γ ρ αφ έ ν τω ν 0 0 0

Α ξ ία  κ τ ή σ εω ς  ή  ε ύ λ ο γ η  α ξ ία  τ η ν  3 1 .1 2 .2 0 0 5 2 8 .0 4 1 7 6 6 .3 4 4 7 9 4 .3 8 5
µ ε ίο ν :Σ υ σ ω ρ ευ µ έ ν ε ς  α π ο σ β έσ ε ις 0 -1 6 0 .0 8 2 -1 6 0 .0 8 2

  Λ ο γ ισ τ ικ ή  α ξ ία  τ η ν  3 1 .1 2 .2 0 0 5 2 8 .0 4 1 6 0 6 .2 6 2 6 3 4 .3 0 3

Π ρ ο σ θ ή κ ε ς  0 1 9 6 .4 2 9 1 9 6 .4 2 9
Π ω λή σ ε ις -Μ ε ιώ σ ε ις -∆ ια γ ρ αφ έ ς 0 0 0
Α π ο σ β έσ ε ις  χ ρ ή σ εω ς 0 -1 0 4 .7 4 6 -1 0 4 .7 4 6
Α π ο σ β έσ ε ις  π ω λη θ έ ν τω ν -δ ια γ ρ αφ έ ν τω ν 0 0 0

Α ξ ία  κ τ ή σ εω ς  ή  ε ύ λ ο γ η  α ξ ία  τ η ν  3 1 .1 2 .2 0 0 6 2 8 .0 4 1 9 6 2 .7 7 3 9 9 0 .8 1 4
µ ε ίο ν :Σ υ σ ω ρ ευ µ έ ν ε ς  α π ο σ β έσ ε ις 0 -2 6 4 .8 2 8 -2 6 4 .8 2 8

  Λ ο γ ισ τ ικ ή  α ξ ία  τ η ν  3 1 .1 2 .2 0 0 6 2 8 .0 4 1 6 9 7 .9 4 5 7 2 5 .9 8 6

Ο µ ίλ ο υ

 
 
H υπεραξία ποσού € 28.041 προέκυψε κατά την εξαγορά επιπλέον ποσοστού µετοχών στη θυγατρική 
εταιρία ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 
 

Λογισµ ικά  

προγράµµατα         Σύνολο

Αξία  κτήσεω ς ή  εύλογη αξία  την 1 .1 .2005 89 .610 89.610

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -59 .089 -59 .089
  Λογιστική  αξ ία  την  1 .1 .2005 30.521 30.521

Προσθήκες 672 .668 672.668

Πωλήσεις-Μ ε ιώσε ις-∆ ιαγραφ ές 0 0

Αποσβέσε ις  χρήσεω ς -96 .927 -96 .927

Αποσβέσε ις  πω ληθέντω ν-δ ιαγραφ έντων 0

Αξία  κτήσεω ς ή  εύλογη αξία  την 31.12 .2005 762 .278 762.278

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -156 .016 -156.016
  Λογιστική  αξ ία  την  31 .12 .2005 606.262 606.262

Προσθήκες 193 .188 193.188

Πωλήσεις-Μ ε ιώσε ις-∆ ιαγραφ ές 0 0

Αποσβέσε ις  χρήσεω ς -103 .955 -103.955

Αποσβέσε ις  πω ληθέντω ν-δ ιαγραφ έντων 0

Αξία  κτήσεω ς ή  εύλογη αξία  την 31.12 .2006 955 .465 955.465

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -259 .970 -259.970
  Λογιστική  αξ ία  την  31 .12 .2006 695.495 695.495

Ετα ιρ ίας
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7.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές     

Αφορά τη συµµετοχή στις θυγατρικές ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. µε ποσοστό 78% και "SIDMA WORLDWIDE 

LIMITED" µε ποσοστό 100%.  

Η ανάλυση των επενδύσεων στις δύο θυγατρικές για τη χρήση 2006 αναλύεται ως εξής: 

ΠΑΝΕΛΚΟ

SIDMA 

WORLWIDE 

CYPRUS Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 3.112.998 1.509.103 4.622.101
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 585.000 471.500 1.056.500
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.697.998 1.980.603 5.678.601

31.12.2006

 
 
Η θυγατρική εταιρία SIDMA WORLDWIDE CYPRUS συµµετέχει µε τη σειρά της στις ακόλουθες εταιρίες ως 
εξής: 
 

SID-PAC BULGARIA

SID-PAC Steel & 

Constuction 

products S.R.L. Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 1.020.570 475.478 1.496.048
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 464.815 464.815
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 1.020.570 940.293 1.960.863

31.12.2006

 
 

7.4 Επενδύσεις σε συγγενείς 

Αφορά τη συµµετοχή στην εταιρία "Sid-Pac steel and construction products SRL" µε έδρα τη Ρουµανία  

(ποσοστό συµµετοχής  οµίλου 50%), µέσω της κατά (100%) θυγατρικής εταιρίας "SIDMA WORLDWIDE 

LIMITED".  
     
Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες συγγενούς επιχείρησης για τη χρήση 2006 
 
 

 

    

7.5 Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

∆οσµένες Εγγυήσεις 64.536 62.121 39.228 39.327
Αναβαλλόµενες Φ ορολογικές απα ιτήσεις 15.339 0 0 0
Σύνολο 79 .875 62 .121 39 .228 39 .327

Ετα ιρ ίαςΟµ ίλου

 
 
Οι ανωτέρω αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αφορούν την κατ’ έµµεσο τρόπο θυγατρική εταιρεία  
SΙD-PAC BULGARIA µε έδρα τη Βουλγαρία  και λόγω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων αναµένεται να 
ανακτηθούν µετά τη χρήση 2008. 

 
 

 

 

 

 

Στοιχεία Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Ποσά σε ευρώ 
Ενεργητικό 7.285.596 
Καθαρή Θέση (χωρίς αναπροσαρµογή παγίων) 1.186.134 
Κύκλος εργασιών 8.351.054 
Αποτελέσµατα χρήσεως µετά φόρων -45.528 
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7.6 Αποθέµατα  
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Εµπορεύµατα 8.832.222 6.009.543 6.599.842 5.968.373

Προϊόντα Έτοιµα  και Ηµιτελή 6.717.748 6.277.619 5.983.713 5.745.401

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα ανταλλακτικά 14.276.268 9.617.148 11.027.117 7.935.910

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 526.014 0 0 0

Σύνολο 30.352.251 21.904.309 23.610.672 19.649.684

Οµίλου Εταιρίας

 

 

7.7 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις     
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Πελάτες 42.680.099 33.927.939 38.010.960 30.555.779

Γραµµάτια εισπρακτέα 299.087 861.540 276.650 861.540

Επιταγές εισπρακτέες 63.889.020 42.248.377 54.069.614 34.520.292

Σύνολο 106.868.206 77.037.856 92.357.224 65.937.610

Οµίλου Εταιρίας

 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις  λογιστικές αξίες 

 

7.8 Λοιπές απαιτήσεις     

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Χρεώστες διάφοροι 1.819.013 3.210.323 1.809.333 1.602.692

Απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο (φόρους κλπ) 651.283 0 0 0

Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες 3.954.358 2.443.000 3.059.720 2.080.125

Μείον:  προβλέψεις  αποµείωσης -2.948.860 -1.881.956 -2.054.222 -1.694.956

Έξοδα εποµένων χρήσεων 62.537 88.492 41.861 75.377

Προκαταβολές και δάνεια σε εργαζόµενους 5.616 143.883 536 13.401

Σύνολο 3.543.947 4.003.742 2.857.228 2.076.639

Οµίλου Εταιρίας

 
 

 

7.9 Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα     

 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 40.935 60.127 29.748 41.047

Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 5.011.087 9.838.532 4.333.913 9.551.791
Σύνολο 5.052.021 9.898.659 4.363.662 9.592.838

Οµίλου Εταιρίας

 
 
7.10 Κατεχόµενα προς πώληση πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Το ακίνητο που κατέχει η Εταιρία και ο Όµιλος µε σκοπό τη διάθεσή του, αποκτήθηκε από πλειστηριασµό 

ακινήτων πελάτη της Εταιρίας. Το ακίνητο αυτό συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις ένταξης του στην 

κατηγορία των κατεχόµενων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων κατά την 31/12/2006, καθώς η 

Εταιρία έχει την πρόθεση να το πουλήσει, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι διαδικασίες για την 

πώληση του. 

Η τιµή στην οποία αποτιµήθηκε κατά την 31/12/2006, είναι η λογιστική του αξία καθώς εκτιµάται ότι είναι 

µικρότερη από την εύλογη αξία µειωµένη µε τα έξοδα πώλησης.  

 

Οµίλου Εταιρίας
  Λογιστική αξία την 31.12.2005 0 0

Προσθήκες 25.917 25.917
Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0

  Λογιστική αξία την 31.12.2006 25.917 25.917  
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7.11 Μετοχικό κεφάλαιο  και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Μετοχικό  Κεφάλαιο (10.000.000 µετ * 1,35  €) 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000
Σύνολο 23.375.000 23.375.000 23.375.000 23.375.000

Οµίλου Εταιρίας

 
 
Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών µετοχών είναι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) µετοχές µε ονοµαστική 

αξία 1,35  €  ανά µετοχή.   

 

7.12 Αποθεµατικά Κεφάλαια     
 

Τακτικό 

αποθεµατικο

Έκτακτα 

Αποθεµατικά

Αφορολόγητα και 

Αποθεµατικά ειδικών 

διατάξεων

Υπεραξία  από 

µετατροπή ή 

συγχώνευση 

θυγατρικής

Συναλλαγµατικές 

διαφορές από 

ενσωµάτωση 

συγγενών εταιριών 

εξωτερικού

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.458.492 239.720 8.449.773 1.403.658 0 11.551.643
Σχηµατισµός αποθεµατικών από καθαρά 

κέρδη χρήσης
158.894 ` 0 0 0 158.894

Λοιπές µεταβολές 0 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.617.386 239.720 8.449.773 1.403.658 0 11.710.538
Σχηµατισµός αποθεµατικών από καθαρά 

κέρδη χρήσης
423.196 0 891.225 0 0 1.314.421

Λοιπές µεταβολές 0 0 0 0 1.574 1.574
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 2.040.582 239.720 9.340.998 1.403.658 1.574 13.026.533

Οµίλου

 
 

Τακτικό 

αποθεµατικο

Έκτακτα 

Αποθεµατικά

Αφορολόγητα και 

Αποθεµατικά ειδικών 

διατάξεων

Υπεραξία  από 

µετατροπή ή 

συγχώνευση 

θυγατρικής

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2005 1.449.031 239.720 8.449.773 1.403.658 11.542.183
Σχηµατισµός αποθεµατικών από καθαρά 

κέρδη χρήσης
126.197 0 0 0 126.197

Λοιπές µεταβολές 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 1.575.229 239.720 8.449.773 1.403.658 11.668.381
Σχηµατισµός αποθεµατικών από καθαρά 

κέρδη χρήσης
350.997 0 548.616 0 899.613

Λοιπές µεταβολές 0 0 0 0 0
Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2006 1.926.225 239.720 8.998.389 1.403.658 12.567.993

Εταιρείας

 
 

Τα Αφορολόγητα αποθεµατικά σχηµατίσθηκαν  σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία και εξαιρούνται 

της φορολογίας µε την προϋπόθεση ότι δεν θα διανεµηθούν ως µερίσµατα στους µετόχους. Η εταιρία δεν 

προτίθεται να τα διανείµει και για το λόγο αυτό δεν υπολογίστηκε φόρος εισοδήµατος  επ’ αυτών. 

 

7.13 Κέρδη εις νέον    

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο προηγούµενης χρήσεως 16.417.762 17.096.107 16.126.570 17.084.332

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα & αµοιβές διευθυντικών στελεχών και

µελών ∆.Σ. προηγούµενης χρήσεως -1.712.401 -3.356.675 -1.650.000 -3.356.675

Λοιπές προσαρµογές απευθείας στα αποτελέσµατα εις νέον 214.249 274.314 214.249 279.114

Προτεινόµενα µερίσµατα τρέχουσας χρήσεως 2.500.000 1.200.000 2.500.000 1.200.000

Προτεινόµενες αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών ∆.Σ. 

τρέχουσας χρήσεως 590.000 450.000 590.000 450.000

Κέρδη χρήσεως (µετά από φόρους και διάθεση κερδών) 4.010.632 754.017 3.349.499 469.799
Σύνολo 22.020.242 16.417.762 21.130.318 16.126.570

Οµίλου Εταιρίας
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7.14 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας     

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 31.12.2006 31.12.2005

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας προηγούµενης χρήσεως 1.397.305 1.510.935

Εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας 0 -636.183

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας 0 340.182

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 165.000 0

Μερίσµατα & αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθέντα -82.115 0

∆ικαιώµατα µειοψηφίας επί των αποτελεσµάτων χρήσεως 382.628 182.372

Σύνολo 1.862.818 1.397.305

Οµίλου

 

 
7.15 ∆άνεια & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις   

∆άνεια  & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 56.478.019 588.115 51.281.981 52.752

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 993.990 549.894 37.241 0

Σύνολο  µακροπροθέσµων  υποχρεώσεων (α) 57.472.009 1.138.008 51.319.222 52.752

0 0 0 0

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 17.170.034 61.225.138 7.360.127 50.991.074

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 318.546 0 0 0

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 392.076 392.076 0 0

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (β) 17.880.657 61.617.215 7.360.127 50.991.074

0 0 0 0
Γενικό Σύνολο  (α)+(β) 75.352.666 62.755.223 58.679.349 51.043.826

Οµίλου Εταιρίας

 

Η λήξη του συνόλου των δανείων και των υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις κυµαίνεται ως 

εξής: 

∆άνεια  & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Μεταξύ 1 και 2 ετών 17.880.657 62.205.329 7.360.127 51.043.826

Μεταξύ 2 και 5 ετών 57.472.009 549.894 51.319.222 0

Πάνω από 5 έτη
Σύνολα 75.352.666 62.755.223 58.679.349 51.043.826

Οµίλου Εταιρίας

 

 
7.16 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

Το ποσό των  ευρώ 1.141.346 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Θυγατρικής 

«ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» βάσει Ν.2601/98, µετά τη µεταφορά των εσόδων από αναλογούσες επιχορηγήσεις στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή 

των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 
 
 
7.17 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος     

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια φορολογική 

αρχή. 
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Αναβαλλόµενες απαιτήσεις & υποχρεώσεις Απαίτηση  Υποχρέωση  Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση Απαίτηση  Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 58.321 53.732 106.085 0 1.167 53.732 1.622 0
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 0 3.092.920 0 3.166.857 0 2.874.686 0 2.936.508
Κυκλοφοριακά Στοιχεία 0
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες 

(αναµοφωµένες φορολογικά)
393.395 0 332.390 0 220.640 0 285.640 0

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 0 0
Παροχές σε Εργαζοµένους 245.531 0 228.078 0 238.987 0 224.184 0
Χρηµατοδοτική µίσθωση 0 71.510 0 20.855 0 3.323 0 2.670
Μακροπρόθεσµα ∆άνεια 24.296 0 95.712 0 24.296 0 95.712 0
Μερικό σύνολο 721.543 3.218.162 762.266 3.187.712 485.089 2.931.740 607.158 2.939.178

Συµψηφισµός (721.543) (721.543) (762.266) (762.266) (485.089) (485.089) (607.158) (607.158)

Σύνολο 0 2.496.619 0 2.425.447 0 2.446.651 0 2.332.020

Οµίλου Εταιρείας

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

 

 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

 

Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς  α π α ιτ ή σ ε ις  &  υ π ο χ ρ εώ σ ε ις 3 1 .1 2 .2 0 0 6 3 1 .1 2 .2 0 0 5 3 1 .1 2 .2 0 0 6 3 1 .1 2 .2 0 0 5

     Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς  φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς  α π α ιτ ή σ ε ις :
·    Α ν α κ τ ή σ ιµ ε ς  µ ε τ ά  α π ό  1 2  µ ή ν ε ς 6 9 7 .2 4 7 6 1 9 .8 0 4 4 6 0 .7 9 3 5 1 1 .4 4 5

·    Α ν α κ τ ή σ ιµ ε ς  ε ν τ ό ς  1 2  µ η νώ ν 2 4 .2 9 6 9 5 .7 1 2 2 4 .2 9 6 9 5 .7 1 2
7 2 1 .5 4 3 7 1 5 .5 1 6 4 8 5 .0 8 9 6 0 7 .1 5 8

    Α ν α β α λ λ ό µ ε ν ε ς  φ ο ρ ο λ ο γ ικ έ ς  υ π ο χ ρ εώ σ ε ις
·    Α ν α κ τ ή σ ιµ ε ς  µ ε τ ά  α π ό  1 2  µ ή ν ε ς 3 .2 1 8 .1 6 2 3 .1 3 8 .2 9 2 2 .9 3 1 .7 4 0 2 .9 3 6 .5 0 8

·    Α ν α κ τ ή σ ιµ ε ς  ε ν τ ό ς  1 2  µ η νώ ν 2 .6 7 0 0 2 .6 7 0
3 .2 1 8 .1 6 2 3 .1 4 0 .9 6 2 2 .9 3 1 .7 4 0 2 .9 3 9 .1 7 8

Π ισ τω τ ικ ό  υ π ό λ ο ιπ ο  µ ε τ ά  α π ό  σ υ µ ψ ηφ ισ µ ό 2 .4 9 6 .6 1 9 2 .4 2 5 .4 4 7 2 .4 4 6 .6 5 1 2 .3 3 2 .0 2 0

Ο µ ίλ ο υ Ε τα ιρ ία ς

 
 

 

7.18 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 

Οµίλου Εταιρίας

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2005 851.760 844.050
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2005 75.397 68.049
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.12.2005 520 0
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.12.2005 -15.363 -15.363
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 912.314 896.736
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2006 185.414 171.450
Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-31.21.2006 42.592 41.612
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.21.2006 -158.195 -153.850
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006 982.125 955.948  

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 
2006 2005

Π ρ ο ε ξοφ λη τ ικ ό  επ ιτ ό κ ιο 4 ,1% 4 ,5%

Μ ελλο ντ ικ έ ς  α υ ξή σ ε ις  µ ισ θώ ν 5 ,0% 4 ,0%

Π ληθω ρ ισ µ ό ς 2 ,5 0% 2 ,50%
Θ νησ ιµ ό τη τα  (  Ε λβ ετ ικ ό ς  Π ίνα κα ς  ) E V K 2000 E VK 2000  
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7.19 Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις    
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Προµηθευτές 39.842.233 22.873.334 34.409.744 19.665.743

Γραµµάτια πληρωτέα 2.181.423 1.974.343 2.181.423 1.974.343

Προκαταβολές πελατών 213.609 217.548 109.415,83 134.120

Πιστωτές  ∆ιάφοροι 1.318.167 1.424.388 1.032.170 1.186.568

Μερίσµατα  πληρωτέα 189 378 189 378

∆ουλευµένα έξοδα 196.686 122.538 160.728 79.640

Έσοδα εποµένων χρήσεων 0 1.265 0 0

Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη 5.798.518 1.588.758 4.593.658 717.534

Ασφαλιστικοί  οργανισµοί 361.733 324.570 288.959 268.140
Σύνολο 49.912.558 28.527.120 42.776.286 24.026.464

Οµίλου Εταιρίας

 
 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 
 

7.20 Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 για το διάστηµα 1/1/2006 έως 31/12/2006 

είναι η κάτωθι:           

Οµίλου Εταιρείας Οµίλου Εταιρείας

Κωδ.   27.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραµάτων (ΕΚΑΧ) 78.409.727 78.605.064 69.921.945 70.497.371

Κωδ.   51.52 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων  50.969.698 47.246.982 34.635.645,47 34.126.811

Κωδ.   28.11 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών 

µεταλλικών σκελετών                     22.575.040 0 17.160.606 0

 Κωδ.  28.51 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 4.885.583 4.885.583 2.471.700 2.471.700

 Κωδ.  27.22 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        1.552 1.552 23.625 23.625

Σύνολο                                                                                         156.841.601 130.739.181 124.213.521 107.119.507

1.1-31.12.20051.1-31.12.2006

 

 

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η µητρική Εταιρία πραγµατοποίησε το 2006 και πωλήσεις για λογαριασµό 

τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 67.140.485 έναντι ευρώ 59.058.696 της αντιστοίχου προηγουµένης 

περιόδου. 

 

7.21 Κόστος πωληθέντων 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο -126.775.382 -104.859.170 -108.054.060 -92.621.319
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -2.192.413 -1.738.621 -1.186.832 -925.428
Αµοιβές και έξοδα τρίτων -638.584 -570.514 -307.616 -220.408
Παροχές Τρίτων -452.234 -315.476 -398.440 -248.539
Φόροι - Τέλη -97.938 -80.070 -97.938 -80.070
∆ιάφορα έξοδα -382.103 -278.741 -321.146 -224.555

Αποσβέσεις παγίων -1.503.391 -1.256.921 -966.433 -780.066

Σύνολο -132.042.045 -109.099.514 -111.332.465 -95.100.384

Οµίλου Εταιρίας
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7.22 Λοιπά έσοδα 
 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους          527.165 427.311 615.796 457.021
Προµήθειες µεσιτείες 2.836.721 2.212.967 2.836.721 2.212.967
Ενοίκια 1.200 1.200 1.200 1.200
Εισπραττόµενα έξοδα αποστολής αγαθών 1.409.522 1.221.122 1.014.174 921.856
Έσοδα παρεπόµενων ασχολιών 0 0 0 0
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 122.065 69.938 122.065 69.938
Έκτακτα  κέρδη 34.938 4.176 33.920 4.176
Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων 116.261 269.420 0 0
Λοιπά έκτακτα έσοδα 161.546 219.907 151.453 202.913
Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 300.460 1.337.206 300.460 1.337.206
Σύνολο 5.509.877 5.763.248 5.075.790 5.207.277

Οµίλου Εταιρίας

 
 
7.23 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

3 1 .1 2 .2 0 06 3 1 .1 2 .2 0 05 31 .1 2 .2 0 0 6 31 .1 2 .2 0 05

Α µ ο ιβ έ ς  κ α ι έ ξο δ α  π ρ ο σω π ικο ύ -1 .9 9 3 .7 6 8 -1 .8 0 7 .7 2 7 -1 .5 6 2 .7 2 7 -1 .5 2 1 .3 8 8
Α µ ο ιβ έ ς  κ α ι έ ξο δ α  τ ρ ίτω ν  -3 3 1 .7 1 2 -9 2 4 .9 1 5 -2 2 2 .6 3 5 -8 5 3 .6 7 3
Π αρ ο χ έ ς  Τ ρ ίτω ν  -6 3 9 .9 3 1 -4 7 7 .6 4 5 -2 5 9 .6 8 3 -2 3 6 .9 2 8
Φ όρ ο ι -  Τ έ λη  -7 6 .3 5 2 -6 6 .9 3 3 -5 2 .5 1 0 -4 2 .2 8 0
∆ ιάφ ο ρ α  έ ξο δ α  -3 5 9 .4 2 0 -5 0 6 .0 8 7 -2 4 1 .5 0 3 -4 3 3 .6 6 2
Α π οσ β έσ ε ις  π α γ ίω ν  -3 1 0 .9 0 2 -2 7 3 .9 8 6 -1 9 7 .0 6 4 -2 3 6 .8 1 8

Π ρ οβ λ έψ ε ις  ε κµ ε τά λλ ευσ η ς -3 5 .5 5 3 -2 0 .7 0 1 -3 5 .5 5 3 -2 0 .7 0 1

Σύ ν ο λο -3 .7 4 7 .6 3 8 -4 .0 7 7 .9 9 5 -2 .5 7 1 .6 7 5 -3 .3 4 5 .4 5 1

Ο µ ίλ ο υ Ε τα ιρ ία ς

 
 
7.24 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού -3.723.160 -3.374.751 -3.505.733 -3.183.838
Αµοιβές και έξοδα τρ ίτων -653.330 -513.113 -483.895 -368.489
Παροχές Τρ ίτων -1.477.454 -1.249.230 -1.381.147 -1.225.937
Φόροι - Τέλη -102.625 -88.588 -102.625 -88.588
∆ιάφορα έξοδα -2.657.974 -2.301.861 -2.249.008 -1.932.200
Αποσβέσεις παγίων -370.286 -431.041 -352.566 -429.209

Προβλέψεις εκµετάλλευσης -84.260 -39.900 -84.260 -39.900

Σύνολο -9.069.089 -7.998.484 -8 .159.234 -7 .268.160

Οµίλου Εταιρίας

 
 
7.25 Άλλα έξοδα    

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Έξοδα προηγουµένων χρήσεων -28.245 -19.907 -25.227 -15.854

Έκτακτες ζηµιές -4.471 -12.157 -1.061 -22

Λοιπά έκτακτα -56.783 -394.723 -51.733 -301.893

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού/επισφαλείς απαιτ. -1.539.049 -1.040.005 -910.000 -757.448
Σύνολο -1.628.548 -1.466.792 -988.021 -1.075.216

Οµίλου Εταιρίας

 
 
7.26 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό)    

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Πιστωτικοί τόκοι &  συναφή έσοδα 438.023 528.699 413.099 522.152
Έσοδα χρεογράφων 3.728 25.480 228.735 22.656
Χρεωστικο ί τόκοι &  διάφορα τραπεζικά έξοδα -3.913.199 -3.129.826 -3.233.837 -2.563.743
Τόκοι από χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) -58.393 -26.078 -1.829 -2.384
Σύνολο -3.529.842 -2.601.725 -2.593.831 -2.021.319

Οµίλου Εταιρίας

 
 

 



 

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
∆εκέµβριος 2006 

 

 

28 

7.27 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 

Το κονδύλι αυτό αφορά στην αναλογούσα ζηµία του Οµίλου που προέκυψε από τη συγγενή εταιρία µε 

έδρα τη Ρουµανία "Sid-Pac steel and construction products SRL" (ποσοστό συµµετοχής  οµίλου  50%). 

Συγκεκριµένα η ζηµία της θυγατρικής Εταιρίας ανήλθε σε ποσό 45.528 €.  

 
7.28 Φόροι  

31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Τρέχον Φόρος -3.374.484 -1.226.239 -2.665.812 -829.648
Αναβαλλόµενη Φορολογία 16.429 -311.842 -43.214 -339.808
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου χρήσεων 2004-2005 -410 0 -8.628 0
Εκτίµηση Φόρου Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων -130.000 -100.000 -90.000 -80.000
Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι -25.407 -22.860 -22.978 -20.801
Σύνολο -3.513.872 -1.660.941 -2.830.632 -1.270.257

Οµίλου Εταιρίας

 
 
7.29 Κέρδη ανά µετοχή 

3 1 .1 2 .2 0 0 6 3 1 .1 2 .2 0 0 5 3 1 .1 2 .2 0 0 6 3 1 .1 2 .2 0 0 5

Κ έ ρ δ η  π ο υ  α να λο γο ύ ν  σ τ ο υ ς  µ ε τ ό χ ο υ ς  τ η ς  µ η τ ρ ικ ή ς 8 .4 1 5 .0 5 3 2 .5 6 2 .9 1 1 7 .3 3 9 .1 1 2 2 .2 4 5 .9 9 6
Σ τ α θ µ ισ µ έ ν ο ς  µ έ σ ο ς  α ρ ιθ µ ό ς  µ ε τ ο χώ ν  1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 .1 6 6 .6 6 7 1 0 .0 0 0 .0 0 0 9 .1 6 6 .6 6 7
K έ ρ δ η  ά ν ά  µ ε τ ο χ ή  (Ε υ ρώ /µ ε τ ο χ ή ) 0 ,8 4 0 ,2 8 0 ,7 3 0 ,2 5

Ο µ ίλ ο υ Ε τα ιρ ία ς

 

  

Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής, 

µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

 
7.30 Μερίσµατα ανά µετοχή 

Τα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2006, ανήλθαν στο ποσό των  1.200.000 €  (€ 0,12 ανά µετοχή) και 

αφορούσαν τα κέρδη του 2005. 

Όσον αφορά στο 2007 από τα κέρδη της χρήσεως 2006 προτείνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς  

την  Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µέρισµα συνολικού ποσού 2.500.000 ευρώ δηλ. € 0,25 ανά 

µετοχή.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µίας εκ των ενοποιούµενων θυγατρικών, αποφάσισε τη µη διανοµή µερίσµατος 

για την τρέχουσα χρήση. Η απόφαση αυτή ωστόσο τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, µε καθολική συµµετοχή και οµόφωνη απόφαση. 

 

7.31 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Η µητρική εταιρία καθώς και η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. , έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη 

χρήση 2005. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, τα αποτελέσµατα της εταιρίας και του οµίλου, έχουν 

επιβαρυνθεί µε προβλέψεις για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 90.000 € και 130.000 € 

αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα, µε την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου της εταιρίας και της ΠΑΝΕΛΚΟ, η επιπλέον 

διαφορά µεταξύ καταλογισθέντος και προβλεφθέντος σε προηγούµενες χρήσεις φόρου επιβάρυνε τα 

αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσεως. Η διαφορά αυτή ανήλθε σε ποσό € 8.628 για την εταιρία και € 410 

για τον όµιλο.  
Οι  υπόλοιπες εταιρείες του οµίλου :  SIDMA WORLDWIDE CYPRUS , "SID-PAC BULGARIA AD και "Sid-Pac 

steel and construction products SRL",   για τις χρήσεις 2005 και 2006 δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά και 

λόγω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων δεν προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι  
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7.32 Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος του απασχολουµένου προσωπικού για τον όµιλο και την Εταιρία κατά την τρέχουσα και την 

προηγούµενη χρήση, έχει ως εξής: 

 

Άτοµα 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 296 268 202 201

Όµιλος Εταιρία

 

8 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές µε Συνδεδεµένες Εταιρίες 

 

8.1 ∆ιεταιρικές Πωλήσεις 
 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  αγαθών
Θυγατρικές  0 833.630 0 575.426
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 3.013.107 2.128.487 2.567.516 1.894.901

Σύνολα 3.013.107 2.962.116 2.567.516 2.470.327

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  Υπηρεσιών
Θυγατρικές  0 48.871 0 29.788
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 3.352.132 3.352.132 2.591.523 2.591.523

Σύνολα 3.352.132 3.401.003 2.591.523 2.621.312

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  Παγίων
Θυγατρικές  0 2.000 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 0 0 0 0

Σύνολα 0 2.000 0 0

1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2006
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8.2 ∆ιεταιρικές Αγορές και έξοδα 
 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Αγορές  Αγαθών
Θυγατρικές  0 161.356 0 62.438
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 5.832.449 5.808.155 4.054.809 4.019.678

Σύνολα 5.832.449 5.969.511 4.054.809 4.082.116

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Αγορές  Υπηρεσιών
Θυγατρικές  0 38.518 0 83
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 899.906 561.120 732.790 465.100

Σύνολα 899.906 599.638 732.790 465.183

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Αγορές  Παγίων
Θυγατρικές  0 33.981 0 2.113
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 257.061 257.061 584.321 584.321

Σύνολα 257.061 291.042 584.321 586.433

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2006

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2005

1.1-31.12.2005

 
 
 
8.3 ∆ιεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη
Θυγατρικές  0 269.793 0 416.779
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 1.999.877 1.364.935 960.154 700.466

Σύνολα 1.999.877 1.634.727 960.154 1.117.245

1.1-31.12.20051.1-31.12.2006

 
 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις προς  συνδεδεµένα µέρη
Θυγατρικές  0 65.180 0 7.740
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 25.723.478 25.602.051 7.488.338 7.279.302

Σύνολα 25.723.478 25.667.231 7.488.338 7.287.042

1.1-31.12.20051.1-31.12.2006

 
 

8.4 Αµοιβές Μελών ∆.Σ και ∆ιευθυντικού Προσωπικού 
 

Οι Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ∆ιευθυντικού Προσωπικού ανήλθαν στη χρήση 2006 

για την Εταιρία στο ποσό € 1.084.266 και για τον  όµιλο στο ποσό των 1.457.532 €. 

 

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών 766.228 700.573 570.945 572.805
Αµοιβές µελών ∆.Σ. 691.304 587.992 513.321 479.907

1.457.532 1.288.565 1.084.266 1.052.712

Όµιλος Εταιρία
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9 Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό  

 

Η θυγατρική εταιρεία ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ   σε εκτέλεση  της από 21-12-2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσής των µετόχων της,   προέβη εντός του µηνός Ιανουαρίου 2007 στη σύναψη νέου 5ετούς 

κοινού οµολογιακού δανείου ύψους πέντε εκατοµµυρίων  το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την   

Eurobank EFG, µε σκοπό  την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων βραχυπρόθεσµων   τραπεζικών 

υποχρεώσεων της εταιρείας καθώς και την κάλυψη γενικότερων   επιχειρηµατικών αναγκών. 

Ταύρος  16  Φεβρουαρίου  2007 

          
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ                                                              Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ 
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