
1 

 

 

 
 

ΑΡ.ΜΑΕ  7946/06/Β/86/2 
Π. Ράλλη  39  Ταύρος  17778 Τηλ.  210 – 3498300 

www.sidma.gr 

 
 
 

ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34  

ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟ∆Ο  1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 – 30  ΙΟΥΝΙΟΥ  2007 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές  Καταστάσεις  Α΄  Εξαµήνου  2007 
 

 

 

2 

 
Περιεχόµενα 

 

1. Έκθεση επισκόπησης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.......................................... 4 

2. Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου και της µητρικής 

Εταιρίας για την περίοδο 01/01/2007 – 30/06/2007 ........................................................ 5 

3. Κατάσταση Ισολογισµού .............................................................................................11 

4. Κατάσταση Αποτελεσµάτων.........................................................................................12 

5. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης........................................................................14 

6. Κατάσταση Ταµειακών Ροών........................................................................................15 

7. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον όµιλο .......................................................16 

8. Βάση Παρουσίασης .....................................................................................................16 

9. Βασικές λογιστικές αρχές.............................................................................................16 

10. ∆οµή του Οµίλου........................................................................................................16 

11. Πληροφόρηση κατά τοµέα...........................................................................................17 

12. Ενσώµατα πάγια .........................................................................................................17 

13. Συµµετοχές – χρεόγραφα ............................................................................................17 

14. Κρατικές επιχορηγήσεις ...............................................................................................18 

15. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος .............................................................................18 

16. Κύκλος εργασιών........................................................................................................18 

17. Κέρδη ανά µετοχή ......................................................................................................18 

18. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις...................................................................................19 

19. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού .........................................................................19 

20. Συνδεδεµένα µέρη ......................................................................................................19 

21. Ενδεχόµενες Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις...........................................................................20 

22. Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό ....................................................................................20 

 

 
    



 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές  Καταστάσεις  Α΄  Εξαµήνου  2007 
 

 

 

3 

 

 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις  Α’  Εξαµήνου  2007 

 

 

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 20η 

Αυγούστου 2007 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 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 Εταιρείας 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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11..  ΈΈκκθθεεσσηη  εεππιισσκκόόππηησσηηςς  ααννεεξξάάρρττηηττοουυ  οορρκκωωττοούύ  εελλεεγγκκττήή--λλοογγιισσττήή    

 
Έκθεση επισκόπησης ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης 

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

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο  εταιρικό και ενοποιηµένο συνοπτικό ισολογισµό της 

«ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2007, τις σχετικές εταιρικές και 

ενοποιηµένες συνοπτικές  καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 

της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές 

σηµειώσεις. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση 

οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της 

ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής 

Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση συνίσταται στη 

διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών 

επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που 

διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν µας δίδει την δυνατότητα να 

αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 

είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

Συµπέρασµα Επισκόπησης 

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας 

οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Το περιεχόµενο της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τη συνηµµένη οικονοµική 

πληροφόρηση. 

               

                                                                 Αθήνα, 22 Αυγούστου 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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22..  ΈΈκκθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΣΣΙΙ∆∆ΗΗΡΡΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΙΙ∆∆ΜΜΑΑ  
ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  εεππίί  ττωωνν  εεννδδιιάάµµεεσσωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  κκααιι  ττηηςς  
µµηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  0011//0011//22000077  ––  3300//0066//22000077  

 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 5 
ΠΑΡ.2 ΤΟΥ Ν.3556/2007)  
 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΣΙ∆ΜΑ A.E.:  

 

I. ΜΑΡΣΕΛ - ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ, κάτοικος Ψυχικού (οδός ∆ιαµαντίδου  αρ. 10),  
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

II. ΜΕΝΕΛΑΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, κάτοικος Φιλοθέης (οδός Κεχαγιά  αρ.34), 
Αντιπρόεδρος 

III. ∆ΑΝΙΗΛ   ∆ΑΥΪ∆   ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΥΤ, κάτοικος  Ν. Ερυθραίας (οδός Πλάτωνος αριθµ.  39), Μέλος 
και Γενικός ∆ιευθυντής της Εταιρείας 

IV. ΣΑΡΑΝΤΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΛΙΟΣ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας  (οδός Σεβδίκου  αρ 50 Γ΄), 
Μέλος 

V. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ, κάτοικος Μελισσίων  Αττικής (οδός  Ζ. Πηγής αριθ. 
49), Μέλος 

VI. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ, κάτοικος Π. Ψυχικού (οδός Κύκνου αρ.19), Μέλος 

VII. ΧΑΪΜ    ΜΩΥΣΗ    ΝΑΧΜΙΑΣ, κάτοικος Κηφισιάς (οδός Πόντου αριθ.24), Μέλος 

VIII. ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ, κάτοικος Εκάλης (οδός Πεντέλης  αριθ 14), 
Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

IX. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, κάτοικος Παλλήνης (οδός Εντισον  Αριθ. 9), 
Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

 

υπό την ως άνω ιδιότητά µας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.», 
(εφεξής η «Εταιρία» ή «ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.») δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων 

γνωρίζουµε : 

  

1. οι εξαµηνιαίες ατοµικές και ενοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. για 

την περίοδο 01/01/2007 – 30/06/2007, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρίας, καθώς και των 

επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

2. η εξαµηνιαία έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. 

 

3. οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι οι ακόλουθες:  
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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

Επωνυµία

Άµεσο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Έµµεσο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Χώρα 

Εγκατάσταση

ς

 
 

Ταύρος 20  Αυγούστου  2007 
Οι βεβαιούντες, 

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

 
 

  ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                        ΜΕΝΕΛΑΟΣ  Α.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ      
                 Τα Μέλη ∆.Σ. 
 

∆ΑΝΙΗΛ   ∆ΑΥΪ∆   ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΥΤ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΛΙΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ 

ΧΑΪΜ    ΜΩΥΣΗ    ΝΑΧΜΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ  ΚΑΤΣΑΡΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/01/2007 
– 30/06/2007  
 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουµένη 

για λόγους συντοµίας ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαµήνου της τρέχουσας 

χρήσης 2007 (01/01/2007 – 30/06/2007) συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη µε τις σχετικές 

διατάξεις του νόµου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές 

αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς .  

Η παρούσα Έκθεση εµπεριέχει κατά τρόπο σύντοµο πλην όµως ουσιαστικό όλες τις σηµαντικές 

επιµέρους θεµατικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και 

απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, προκειµένου να 

εξαχθεί µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω 

χρονική περίοδο της Εταιρίας ΣΙ∆ΜΑ A.E. καθώς και του Οµίλου. Στον Όµιλο περιλαµβάνονται οι 

ακόλουθες εταιρίες:  

 

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

Επωνυµία

Άµεσο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Έµµεσο 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συµµετοχής

Χώρα 

Εγκατάσταση

ς

 

 

Η παρούσα Έκθεση, συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 

3556/2007, συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της αυτής περιόδου (01/01/2007 – 

30/06/2007) και περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις εν λόγω καταστάσεις καθώς και τις δηλώσεις 

των µελών του ∆.Σ. στην εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάµηνο της χρήσεως 

2007. Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως:  
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007  
 

Το πρώτο τρίµηνο της φετινής χρονιάς εξελίχθηκε ικανοποιητικά τόσο σε όγκο όσο και σε οικονοµικό 

αποτέλεσµα. Σε αυτό συνέβαλαν οι ασυνήθιστα καλές κλιµατολογικές συνθήκες που ευνόησαν την 

µεγάλη κατανάλωση χάλυβα στις διεθνείς αγορές, µε αποτέλεσµα την διατήρηση των τιµών σε υψηλά 

επίπεδα.  

 

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από µερική πτώση των διεθνών τιµών σε ορισµένα από τα είδη 

που εµπορεύεται η εταιρεία και σχετική µείωση της κατανάλωσης στην εσωτερική αγορά.  

 
Στα Οινόφυτα προχώρησαν οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νέου εργοστασίου και η εγκατάσταση των 

νέων µηχανηµάτων που αγόρασε η εταιρεία. Η παραγωγή στις νέες εγκαταστάσεις έχει ήδη ξεκινήσει 

και η ολοκλήρωση της µετεγκατάστασης όλου του µηχανολογικού εξοπλισµού προβλέπεται έως το 

τέλος Οκτωβρίου.   
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Η θυγατρική Πανελκο σε συνέχεια του προγράµµατος µετατροπής του µεγαλύτερου µέρους του 

δανεισµού της από βραχυπρόθεσµο σε µακροπρόθεσµο προχώρησε σε σύναψη µη µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου πενταετούς διάρκειας, ποσού 5 εκατοµµυρίων ευρώ µε την EFG Eurobank. Έτσι 

το σύνολο του µακροπρόθεσµου δανεισµού της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στα 10 εκατοµµύρια 

ευρώ ή 77% επί του συνόλου του δανεισµού της.  

 

Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού, η Sid-Pac Βουλγαρίας ολοκλήρωσε την 

κατασκευή του εργοστασίου στη Σόφια και ξεκίνησε την παραγωγή, ενώ αναµένεται µέχρι τέλος 

Σεπτεµβρίου η ολοκλήρωση των εργασιών του κτιρίου γραφείων και του περιβάλλοντος χώρου. Στο 

Βουκουρέστι ολοκληρώθηκαν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Sid-Pac Ρουµανίας και η 

µετεγκατάσταση της εταιρείας σε ιδιόκτητους χώρους. Μέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται και η 

εγκατάσταση των µηχανών µε ταυτόχρονη έναρξη παραγωγής. 

Και στις δύο χώρες αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων µε την περαιτέρω διείσδυση στις τοπικές αγορές.  

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ‘Β  ΕΞΑΜΗΝΟ 2007  

Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους χρηµατοοικονοµικούς (µεταβολές σε επιτόκια), πιστωτικούς αλλά και 

αυξοµείωση των τιµών πρώτων υλών. Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου 

εστιάζεται αφενός µεν στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών όπου επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική του απόδοση, 

αφετέρου δε στην αντιµετώπιση των υπόλοιπων κινδύνων που αναφέρθηκαν παραπάνω µέσω ενός 

κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση όπου προσδιορίζει και εκτιµά 

τους κινδύνους που εκτίθεται η εταιρεία και προβαίνει σε ενέργειες αντιµετώπισής τους όπως φαίνεται 

παρακάτω: 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1. Πιστωτικός Κίνδυνος 

(Κίνδυνος 

επισφάλειας 

πελατών) 

Ο όµιλος  ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, µέσω 

ασφαλιστικών εταιρειών. Περίπου το 75% των απαιτήσεων της  είναι 

ασφαλισµένο και ως εκ τούτου δεν δηµιουργούνται  σηµαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον έχει ιδρύσει τµήµα 

πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά µε την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα µέγιστα 

επιτρεπτά όρια πίστωσης.  

2. Επιτοκιακός 

κίνδυνος 

(επιδρά στο 

κόστος 

χρηµατοδότησης) 

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει, µε διάφορες τράπεζες, συναλλαγές 

διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου µε αποτέλεσµα η τρέχουσα αύξηση των 

επιτοκίων, εφόσον παραµείνει µέσα στα προβλεπόµενα πλαίσια, δεν 

επηρεάζει το κόστος χρηµατοδότησης της εταιρείας. Συγκεκριµένα το 

60% του µακροπρόθεσµου δανεισµού της είναι καλυµµένο για αυξήσεις 

επιτοκίων πάνω από το 4%.   

3. Κίνδυνος 

ρευστότητας 

█ Η εταιρεία µέσω των συνεργαζόµενων τραπεζών εξασφαλίζει τα 

αναγκαία πιστωτικά όρια χρηµατοδότησης. 
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█ Η εταιρεία χρησιµοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηµατοοικονοµικά 

εργαλεία (π.χ. leasing, κ.α.) 

█ Η εταιρεία µε διασπορά σε µεγάλο πλήθος πελατών περιορίζει τους 

κινδύνους. Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι η εταιρεία έχει πάνω από 

2,500 ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από αυτούς δεν κατέχει 

ποσοστό πάνω από 2% στον κύκλο εργασιών της. 

4. Αυξοµείωση 

τιµών πρώτων 

υλών 

 

Το µικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας επηρεάζεται θετικά στην 

περίπτωση ανοδικών τιµών των πρώτων υλών και αρνητικά στην 

αντίθετη περίπτωση. Η εταιρεία εφαρµόζει σταθερή πολιτική 

αποθεµάτων ενώ µέσω της πολύχρονης συνεργασίας της µε τους 

προµηθευτές της φροντίζει να ενηµερώνεται το συντοµότερο δυνατό για 

τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιµές των πρώτων υλών της. 

 

Σχετικά µε το ΄β εξάµηνο του έτους, η συνήθης πτώση της ζήτησης του καλοκαιριού σε 
συνδυασµό µε τις αναγγελθείσες βουλευτικές εκλογές, µειώνουν την απόδοση του τρίτου 
τριµήνου. Η πορεία της διεθνούς αγοράς όµως, που έχει άµεσο αντίκτυπο και στην 
εσωτερική αγορά, θα ξεκαθαρίσει µετά τις θερινές διακοπές του Αυγούστου. Με τα σηµερινά 
δεδοµένα, οι προοπτικές µέχρι το τέλος του έτους, συγκλίνουν σε µία σταθερή διεθνή 
αγορά. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και των 

συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και 

ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαµβάνονται:  

(α) οι συναλλαγές µεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά το πρώτο εξάµηνο της τρέχουσας χρήσεως 2007 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη 

χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την εν λόγω περίοδο,  

(β) οι τυχόν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεµένου προσώπου που 

περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές 

συνέπειες για τη χρηµατοοικονοµική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας κατά το πρώτο εξάµηνο της 

τρέχουσας χρήσεως 2007.  

Σηµειώνουµε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαµβάνει τα ακόλουθα 

στοιχεία :  

(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το 1ο εξάµηνο του 2007,  

(β) το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους στο τέλος της περιόδου (30/06/2007),  

(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεµένου προσώπου µε τον εκδότη καθώς και  

(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση 

της οικονοµικής θέσης της Εταιρίας, µόνον όµως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν 

έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.  
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Αναλυτικότερα, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρίας µε τα συνδεδεµένα νοµικά και φυσικά 

πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, για το 1ο εξάµηνο του 2007 

και την 30/06/2007 αντίστοιχα είχαν ως εξής:  

 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών Αγορές  Αγαθών
Θυγατρικές  0 646.588 Θυγατρικές  0 53.701
Συγγενείς 41.385 41.385 Συγγενείς 15.110 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 1.300.671 901.312 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 7.167.381 4.075.394
Σύνολα 1.342.056 1.589.284 Σύνολα 7.182.491 4.129.096

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα
Θυγατρικές  0 497.215 Θυγατρικές  0 7.562
Συγγενείς 663 663 Συγγενείς 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 2.075.487 2.075.487 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 547.076 335.876
Σύνολα 2.076.150 2.573.365 Σύνολα 547.076 343.439

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις προς  συνδεδεµένα µέρη
Θυγατρικές  0 900.970 Θυγατρικές  0 152.462
Συγγενείς 15.979 15.979 Συγγενείς 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 2.173.044 1.982.857 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 31.391.875 30.255.833
Σύνολα 2.189.024 2.899.807 Σύνολα 31.391.875 30.408.295

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

 

 

Από τις ανωτέρω συναλλαγές, οι συναλλαγές και υπόλοιπα µε τις θυγατρικές εταιρίες έχουν απαλειφθεί από 

τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου.  

∆εν υπήρχαν µεταβολές των συναλλαγών µεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων 

οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες στη χρηµατοοικονοµική θέση και τις επιδόσεις της 

Εταιρείας για το 1ο εξάµηνο του 2007.  

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται παραπάνω έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της 

αγοράς.  
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33..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 (Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2007 31.12.2006 30.6.2007 31.12.2006

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια 12 46.954.984 42.928.637 34.870.995 32.303.519

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 675.634 725.986 644.373 695.495

Επενδύσεις σε θυγατρικές 13 0 0 5.678.601 5.678.601

Επενδύσεις σε συγγενείς 785.902 593.067 0 0

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 83.738 79.875 43.039 39.228

48.500.258 44.327.565 41.237.008 38.716.843

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 42.479.141 30.352.251 31.998.193 23.610.672

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 115.049.646 106.868.206 99.156.944 92.357.224

Λοιπές απαιτήσεις 4.419.971 3.543.948 4.364.589 2.857.227

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 2.027.564 5.052.021 1.581.209 4.363.662

Κατεχόµενα προς πώληση πάγια στοιχεία 25.917 25.917 25.917 25.917

164.002.239 145.842.343 137.126.852 123.214.702

Σύνολο Ενεργητικού 212.502.497 190.169.908 178.363.860 161.931.545

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετόχων της µητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεµατικά κεφάλαια 13.048.954 13.026.533 12.567.993 12.567.993

Αποτελέσµατα  εις νέον 23.837.847 22.020.242 22.298.594 21.130.318

60.261.801 58.421.775 58.241.587 57.073.311

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας: 2.174.512 1.862.818

Σύνολο καθαρής θέσης 62.436.313 60.284.593 58.241.587 57.073.311

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια και υποχρεώσεις από χρηµατ/κή µίσθωση 63.764.855 57.472.010 51.315.590 51.319.222

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 14 1.083.693 1.141.346 0 0

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 15 2.504.733 2.496.619 2.440.016 2.446.651

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 990.069 982.125 942.438 955.948

68.343.350 62.092.100 54.698.044 54.721.821

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 13.181.956 17.880.657 7.170.117 7.360.127

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 54.936.363 39.842.233 47.214.724 34.409.744

Λοιπές υποχρεώσεις 7.178.620 4.271.807 6.166.907 3.772.884

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 6.425.895 5.798.518 4.872.481 4.593.658

81.722.834 67.793.215 65.424.229 50.136.413

Σύνολο Καθαρής Θέσης  και Υποχρεώσεων 212.502.497 190.169.908 178.363.860 161.931.545

Σηµεί

ωση

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

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2007

Οµίλου Εταιρίας
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν    ((οοµµίίλλοουυ  &&  µµηηττρριικκήήςς))  

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 (Ποσά σε Ευρώ)

1.1 - 30.6.2007 1.1 - 30.6.2006 1.4 - 30.6.2007 1.4 - 30.6.2006

Κύκλος εργασιών 16 89.011.072 71.615.209 44.268.693 38.368.980

Κόστος πωλήσεων -76.664.428 -60.640.023 -38.989.099 -31.194.202

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 12.346.644 10.975.186 5.279.594 7.174.778

Λοιπά έσοδα  3.450.638 2.682.421 1.774.677 1.412.281

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.957.498 -1.690.801 -1.067.810 -896.922

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.262.889 -4.510.303 -2.711.377 -2.469.753

Λοιπά έξοδα -230.628 -145.848 -79.864 -145.848

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

επενδυτικών αποτελεσµάτων
8.346.267 7.310.655 3.195.220 5.074.536

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -2.072.435 -1.589.324 -1.044.696 -904.987

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 170.399 -211.290 170.090 -221.376

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 6.444.231 5.510.041 2.320.614 3.948.173

Μείον: φόροι -1.130.091 -1.758.220 -53.375 -1.280.281

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 5.314.140 3.751.821 2.267.239 2.667.892

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0 0 0 0

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες (α)+(β) 5.314.140 3.751.821 2.267.239 2.667.892

Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 4.977.742 3.663.515 2.099.869 2.592.817

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 336.398 88.306 167.370 75.075

5.314.140 3.751.821 2.267.239 2.667.892

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε ευρώ 17 0,50 0,37 0,21 0,26

Αποσβέσεις 1.157.468 1.155.090 582.462 632.930

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) 9.503.735 8.465.745 3.777.682 5.707.466

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2007

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείω

ση

 Οµίλου
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 (Ποσά σε Ευρώ)

1.1 - 30.6.2007 1.1 - 30.6.2006 1.4 - 30.6.2007 1.4 - 30.6.2006

Κύκλος εργασιών 16 69.575.157 62.335.388 34.368.067 32.689.859

Κόστος πωλήσεων -60.630.432 -53.186.694 -30.780.852 -26.706.651

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 8.944.725 9.148.695 3.587.215 5.983.208

Λοιπά έσοδα  3.157.978 2.483.857 1.625.031 1.292.689

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.504.756 -1.336.517 -812.010 -801.175

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -4.382.318 -3.883.131 -2.234.413 -2.072.255

Λοιπά έξοδα -216.527 -24.394 -76.056 -24.394

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

επενδυτικών αποτελεσµάτων
5.999.102 6.388.509 2.089.767 4.378.073

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.115.472 -1.073.067 -320.733 -482.368

Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0 0

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων 4.883.630 5.315.442 1.769.034 3.895.705

Μείον: φόροι -640.972 -1.538.764 167.221 -1.124.490

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες (α) 4.242.658 3.776.678 1.936.255 2.771.215

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

διακοπείσες δραστηριότητες (β) 0 0 0 0

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες (α)+(β) 4.242.658 3.776.678 1.936.255 2.771.215

Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρίας

∆ικαιώµατα µειοψηφίας   

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε ευρώ 17 0,42 0,38 0,19 0,28

Αποσβέσεις 785.167 810.740 395.845 427.690

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) 6.784.269 7.199.250 2.485.612 4.805.763

Εταιρίας

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2007

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµείω

ση
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55..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΚΚααθθααρρήήςς  ΘΘέέσσηηςς  

 

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 1.1.2006 13.500.000 9.875.000 11.710.538 16.417.762 51.503.300 1.397.305 52.900.605
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2006
Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη 
φορολογία) 25.724 25.724 25.724
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες -512.400 -512.400 -17.600 -530.000

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής 0 0
Εξαγορά ποσοστών µειοψηφίας 0 0

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 0 -1.686.676 -1.686.676 -17.600 -1.704.276
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2006 104.653 3.558.862 3.663.515 88.306 3.751.821

Υπόλοιπα 30.6.2006 13.500.000 9.875.000 11.815.191 18.289.948 53.480.139 1.468.011 54.948.150

Υπόλοιπα 1.1.2007 13.500.000 9.875.000 13.026.533 22.020.242 58.421.775 1.862.818 60.284.593
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1 - 30.6.2007
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη 
φορολογία) 46.951 46.951 8.837 55.788
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.500.000 -2.500.000 0 -2.500.000
Αµοιβές ∆ιευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -703.100 -703.100 -31.900 -735.000
Αυξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικής 0 0
Συναλλαγµατικές διαφορές ενσωµάτωσης συγγενών εταιριών 
εξωτερικού 22.437 22.437 22.437
 Λοιπές προσαρµογής καθαρής θέσης εκτός αποτελεσµάτων -16 -3.988 -4.004 -1.641 -5.645

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 22.421 -3.160.137 -3.137.716 -24.704 -3.162.420
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2007 4.977.742 4.977.742 336.398 5.314.140

Υπόλοιπα 30.6.2007 13.500.000 9.875.000 13.048.954 23.837.847 60.261.801 2.174.512 62.436.313

0 0 0,00000 0,0 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 30 Ιουνίου  2007

 

Ποσά σε ευρώ
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων
Υπόλοιπο την 1.1.2006 13.500.000 9.875.000 11.668.381 16.126.570 51.169.950

Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2006
Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 0
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη 
φορολογία) 25.723 25.723
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -1.200.000 -1.200.000
Αµοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθείσες -450.000 -450.000

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 0 -1.624.277 -1.624.277
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2006 3.776.678 3.776.678

Υπόλοιπα 30.6.2006 13.500.000 9.875.000 11.668.381 18.278.971 53.322.351

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0 0 0 0 0

Υπόλοιπα 1.1.2007 13.500.000 9.875.000 12.567.993 21.130.318 57.073.311
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1 - 30.6.2007
Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµιση κινδύνων (µε αναβαλλόµενη 
φορολογία) 15.618 15.618
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.500.000 -2.500.000
Αµοιβές ∆ιευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -590.000 -590.000

Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 0 -3.074.382 -3.074.382
Αποτέλεσµα περιόδου 1.1-30.6.2007 4.242.658 4.242.658

Υπόλοιπα 30.6.2007 13.500.000 9.875.000 12.567.993 22.298.594 58.241.587

0 0 0 0 0

Εταιρεία
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66..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε  ευρώ)

1.1 - 30.6.2007 1.1 - 30.6.2006 1.1 - 30.6.2007 1.1 - 30.6.2006
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 6.444.231 5.510.041 4.883.630 5.315.442
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 1.157.468 1.155.090 785.167 810.740
Προβλέψεις 222.482 6.039 207.611 0
Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας

-239.711 0 -95.056 0

Άλλα µη ταµειακά έσοδα/έξοδα -149.408 227.631 -475.020 -230.908
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.174.521 1.819.025 1.685.673 1.519.346
Πλέον/µείον προσαρµ. για µεταβ. λ/σµών κεφ. 

κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -12.126.890 -10.091.588 -8.387.521 -7.721.457
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -9.198.382 -16.906.531 -7.996.169 -17.843.026
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 15.620.313 20.305.056 12.795.092 19.667.445
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.926.120 -1.819.025 -1.491.722 -1.519.346
Καταβεβληµένοι φόροι -1.198.339 -134.164 -943.078 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 780.165 71.574 968.607 -1.764

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 -214.815 0 -216.500

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων -5.139.570 -7.440.869 -3.330.842 -5.717.161

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άυλων παγίων
15.800 11.073 70.615 4.073

Τόκοι εισπραχθέντες 51.972 0 47.935 0

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

δραστηριότητες (β) -5.071.798 -7.644.611 -3.212.292 -5.929.588

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 6.743.294 56.719.871 0 51.500.000

Εξοφλήσεις δανείων -5.304.118 -54.453.496 -366.768 -50.032.937

Καταβολή µερισµάτων και αµοιβών ∆ιευθ. Προσωπικού -172.000 -189 -172.000 -189

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

δραστηριότητες (γ) 1.267.176 3.294.711 -538.768 1.466.874
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -3.024.457 -4.278.326 -2.782.453 -4.464.478

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 5.052.021 9.898.659 4.363.662 9.592.838

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 2.027.564 5.620.333 1.581.209 5.128.360

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

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2007
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77..  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  ττοονν  όόµµιιλλοο    

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.  

 

 

88..  ΒΒάάσσηη  ΠΠααρροουυσσίίαασσηηςς    

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου εταιριών «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορούν το α΄ εξάµηνο της χρήσεως 2007. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τo ∆ΛΠ 

34 “Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση” και αποτελούν τµήµα των ετησίων οικονοµικών 

καταστάσεων της χρήσης 2007, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2007, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.  

 

 

99..  ΒΒαασσιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς    

 

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων του 

πρώτου εξαµήνου 2007, είναι σύµφωνες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονοµικών 

καταστάσεων των προηγούµενων χρήσεων καθώς και όλων των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων που 

είχαν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆.Λ.Π.  
 
 

1100..  ∆∆οοµµήή  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ    

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

συµµετοχής, τη µέθοδο ενοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 30η Ιουνίου 2007, είχαν ως εξής: 
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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 α΄ εξαµήνου του 2007, 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 την 

περίοδο 1.1.2007-30.6.2007 ανέρχεται  σε  24,15%.  

 

1111..  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκααττάά  ττοοµµέέαα  

Ο βασικός επιχειρηµατικός τοµέας του οµίλου ορίστηκε ο γεωγραφικός. 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 66.296.334 2.625.004 68.921.338 58.496.204 3.559.719 62.055.923

ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 11.385.608 2.540.400 13.926.008 7.231.827 1.870.030 9.101.857

SID-PAC Βουλγαρίας 0 6.163.726 6.163.726 0 457.429 457.429

Σύνολο  Οµίλου 77.681.942 11.329.130 89.011.072 65.728.031 5.887.178 71.615.209

Περίοδος 1.1 - 30.6.2006Περίοδος 1.1 - 30.6.2007

 

Σηµ: Έχει γίνει απαλοιφή των διεταιρικών συναλλαγών.  

 

1122..  ΕΕννσσώώµµαατταα  ππάάγγιιαα  

 

Κατά την περίοδο 01.01-30.06.2007, το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν 

από την εταιρεία και τον όµιλο ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.330.842 και 5.139.539 αντίστοιχα.  

 

Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη. Σε επίπεδο οµίλου, έχει εγγραφεί 

προσηµείωση υποθήκης επί των ακινήτων της ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε, ποσού 

ευρώ 2.365.000 για εξασφάλιση δανείων που την 30.06.2007 είχαν εξοφληθεί ολοσχερώς, και η εξάλειψη 

της προσηµείωσης αυτής ολοκληρώθηκε στις 30.7.2007. 
 

1133..  ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  ––  χχρρεεόόγγρρααφφαα  

 

Κατά την τρέχουσα περίοδο 1.1-30.06.2007 δεν πραγµατοποιήθηκε καµία µεταβολή στα ποσοστά 

συµµετοχής ούτε στη σύνθεση των µετοχικών κεφαλαίων των θυγατρικών και συγγενών εταιριών.   

Η σωρευµένη πρόβλεψη για υποτίµηση της συµµετοχής SID-PAC Steel & Construction Products SRL, 

µειώθηκε κατά ποσό 192.835 € και ανήλθε σε ποσό 154.391 €, έναντι 347.226 € της προηγούµενης 
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χρήσεως. Η ωφέλεια των αποτελεσµάτων της περιόδου 01.01-30.06.2007 από την αναστροφή της 

πρόβλεψης υποτίµησης ανήλθε σε ποσό 170.398 €. 
 

1144..  ΚΚρρααττιικκέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

 

Το ποσό των  ευρώ 1.083.693 αφορά το υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της Θυγατρικής 

«ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» βάσει Ν.2601/98, µετά τη µεταφορά του αναλογούντος ποσού επί των  αποσβέσεων  των 

επιχορηγούµενων παγίων στα αποτελέσµατα χρήσεως .   

 

1155..  ΑΑννααββααλλλλόόµµεεννοοςς  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς    

Ο φόρος εισοδήµατος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της περιόδου 1.1-30.6.2007 έχει υπολογιστεί 

µε 25%, έναντι 29% για την αντίστοιχη περίοδο 2006.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης 

υπολογίστηκε µε συντελεστή 25% και για τις δύο περιόδους. 

 

1166..  ΚΚύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 για το διάστηµα 1.1.2007 έως 30.6.2007 και 

την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: 

         

Οµίλου Εταιρείας Οµίλου Εταιρείας

Κωδ.   27.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και
σιδηροκραµάτων (ΕΚΑΧ) 42.108.127 42.116.336 39.185.592 39.315.433

Κωδ.   51.52 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων  
29.349.579 23.839.672 21.531.226 21.165.621

Κωδ.   28.11 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών 
µεταλλικών σκελετών                     13.934.217 0 9.044.057 0

 Κωδ.  28.51 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 3.608.972 3.608.972 1.853.856 1.853.856
 Κωδ.  27.22 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        10.177 10.177 478 478

Σύνολο                                                                                         89.011.072 69.575.157 71.615.209 62.335.388

1.1-30.6.20061.1-30.6.2007

 

 

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η µητρική εταιρεία πραγµατοποίησε το α’ εξάµηνο του 2007 και πωλήσεις για 

λογαριασµό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 40.277.671 έναντι ευρώ 35.372.815 της αντίστοιχης 

προηγουµένης περιόδου. 

 

1177..  ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  µµεεττοοχχήή  

 

30 .6 .2 0 0 7 3 0 .6 .2 0 0 6 30 .6 .2 0 0 7 30 .6 .2 0 0 6
Κ έρ δ η  π ο υ  α να λο γο ύ ν  σ τ ο υ ς  µ ε τό χο υ ς  τη ς  µ η τρ ικ ή ς 4 .9 7 7 .7 4 2 3 .6 6 3 .5 1 5 4 .2 4 2 .6 5 8 3 .7 7 6 .6 7 8
Σ τα θ µ ισ µ έ νο ς µ έσ ο ς  α ρ ιθ µ ό ς  µ ε το χώ ν  1 0 .0 0 0 .0 0 0 10 .0 0 0 .0 0 0 10 .0 0 0 .0 0 0 10 .0 0 0 .0 0 0
K έρ δ η  ά ν ά  µ ετ ο χή  (Ε υ ρώ /µ ε το χή ) 0 ,5 0 0 ,3 7 0 ,4 2 0 ,3 8

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 

το σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 
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1188..  ΑΑννέέλλεεγγκκττεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκάά  ΧΧρρήήσσεειιςς  

 

Η µητρική εταιρεία και η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2005. 

Επίσης οι εταιρείες του εξωτερικού SID-PAC steel and construction products SRL και SID-PAC BULGARIA 

S.A., δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2006 και 2005-2006 αντίστοιχα.  

 

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (συµπεριλαµβανοµένου και του α' εξαµήνου 2007), τα αποτελέσµατα 

της εταιρίας και του οµίλου, έχουν επιβαρυνθεί µε προβλέψεις για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 

ποσού 135.000 € και 200.000 € αντίστοιχα. 

 

1199..  ΑΑρριιθθµµόόςς  ααππαασσχχοολλοούύµµεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

 

Άτοµα 1.1-30.6.2007 1.1-30.6.2006 1.1-30.6.2007 1.1-30.6.2006
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 312 278 205 201

Όµιλος Εταιρία

 

  

2200..  ΣΣυυννδδεεδδεεµµέένναα  µµέέρρηη  

 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µε τις θυγατρικές και τα συνδεδεµένα µέρη της Εταιρείας και του Οµίλου στη 

λήξη της τρέχουσας περιόδου 30.6.2007 κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Από πωλήσεις και αγορές αγαθών και υπηρεσιών: 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών Αγορές  Αγαθών
Θυγατρικές  0 646.588 Θυγατρικές  0 53.701
Συγγενείς 41.385 41.385 Συγγενείς 15.110 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 1.300.671 901.312 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 7.167.381 4.075.394
Σύνολα 1.342.056 1.589.284 Σύνολα 7.182.491 4.129.096

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα
Θυγατρικές  0 497.215 Θυγατρικές  0 7.562
Συγγενείς 663 663 Συγγενείς 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 2.075.487 2.075.487 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 547.076 335.876
Σύνολα 2.076.150 2.573.365 Σύνολα 547.076 343.439

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

1.1-30.06.2007

 

 

2. Υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Υποχρεώσεις προς  συνδεδεµένα µέρη
Θυγατρικές  0 900.970 Θυγατρικές  0 152.462
Συγγενείς 15.979 15.979 Συγγενείς 0 0
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 2.173.044 1.982.857 Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 31.391.875 30.255.833
Σύνολα 2.189.024 2.899.807 Σύνολα 31.391.875 30.408.295

1.1-30.06.2007 1.1-30.06.2007
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3. Παροχές προς την ∆ιοίκηση 

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όµιλο και την εταιρεία κατά 

την 30.6.2007 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.  

Π ο σ ά   σ ε   ε υ ρώ 1 .1 -30 .6 .2 0 0 7 1 .1 -30 .6 .2 0 0 6 1 .1 -3 0 .6 .2 0 0 7 1 .1 -3 0 .6 .2 0 06
Α µ ο ιβ έ ς  δ ιε υ θ υ ν τ ικώ ν  σ τ ε λ ε χώ ν 5 3 2 .6 1 3 4 4 3 .1 9 2 3 2 8 .4 5 5 3 00 .8 3 5
Α µ ο ιβ έ ς  µ ε λώ ν  ∆ .Σ . 1 8 3 .4 4 5 1 7 2 .6 3 4 1 1 6 .4 4 3 1 2 4 .1 7 7

7 1 6 .0 5 8 6 1 5 .8 2 6 4 4 4 .8 9 8 4 2 5 .0 1 2

Π α ρ ο χ έ ς  π ρ ο ς  τ η   ∆ ιο ίκ η σ η
Ό µ ιλ ο ς Ε τα ιρ ία

 

 

Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. ή τα 

διευθυντικά στελέχη. 

2211..  ΕΕννδδεεχχόόµµεεννεεςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς--ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και του 

οµίλου. 

 

2222..  ΓΓεεγγοοννόότταα  µµεεττάά  ττοονν  ΙΙσσοολλοογγιισσµµόό    

Στις 5.7.2007 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία µέρος των  νέων  εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα Βοιωτίας.  

 

Ταύρος 20  Αυγούστου  2007 

 
         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ                                                  Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ ∆.Σ 
 
 
         ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                             ΜΕΝΕΛΑΟΣ  Α.  ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ      
        
 
 
 
 Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                 Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                            Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                          
                                                   ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                            ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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