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1 Δηλώσεις μελών διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007  

 

Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:  

1. ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ,  Πρόεδρος του Δ.Σ.  

2. ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΜΗΛΙΟΣ  Αντιπρόεδρος και 

3. ΔΑΝΙΗΛ  ΔΑΥΪΔ  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ, Μέλος του Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής 

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  

• οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. για τη χρήση 

01/01/2009 – 31/12/2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού 

και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της 

Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων 

ως σύνολο και 

• η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας απεικονίζει κατά τρόπο 
αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.  

 

Χαλάνδρι, 22 Μαρτίου 2010 
 

Οι βεβαιούντες, 
         
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ            Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ                  ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.  

                   ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 

     ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ           ΣΑΡΑΝΤΟΣ   Κ.  ΜΗΛΙΟΣ                 ΔΑΝΙΗΛ   Δ.  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ 
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2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
2.1 Ανασκόπηση Βασικών Γεγονότων της Εταιρείας και του Ομίλου το 2009 

2.1.1 Γενική Ανασκόπηση 
2.1.2 Νέες Επενδύσεις 
2.1.3 Διεθνής δραστηριότητα 
2.1.4 Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία 
 

2.2 Οικονομικά Αποτελέσματα 
2.2.1 Αποτελέσματα χρήσης 2009 
2.2.2 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
2.2.3 Εταιρική Διακυβέρνηση 
 

2.3 Υποκαταστήματα Ομίλου 
 

2.4 Στόχοι και Προοπτικές για το 2010 
 

2.5 Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 
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Ετήσια Οικονομική Έκθεση   
Δεκέμβριος 2009 

 
 

6 

2.1 Επισκόπηση Βασικών Γεγονότων της Εταιρείας και του Ομίλου Το 2009 
 
2.1.1  Γενική Ανασκόπηση 

Το 2009 ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για τον κλάδο του χάλυβα τόσο στην Ελλάδα όσο και 

διεθνώς. Μέσα στο περιβάλλον της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής, η ΣΙΔΜΑ κατόρθωσε, χάρις στην 

συντηρητική πολιτική διαχείρισης της κρίσης, να διατηρήσει την ενεργή παρουσία της στο κλάδο του 

χάλυβα σε Ελλάδα και Βαλκάνια.  Οι συνολικές επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, αξίας μεγαλύτερης των 

€30 εκ. κατά την τελευταία εξαετία, και η δημιουργία των κέντρων επεξεργασίας χάλυβα στη Ρουμανία 

και τη Βουλγαρία έχουν επιτρέψει στην εταιρία να κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις 

γειτονικές αυτές χώρες.  

 

Η ΣΙΔΜΑ, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη κεφαλαιακή της επάρκεια , προχώρησε σε μείωση των καθαρών 

δανειακών της υποχρεώσεων το 2009 κατά 23% σε €62,3 εκ. από €81,3 εκ. την προηγούμενη χρονιά, 

αυξάνοντας παράλληλα τις ταμειακές ροές που προέρχονται από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Η 

εν λόγω μείωση συνέβαλε  στη διατήρηση της δανειακής μόχλευσης της εταιρίας (σχέση δανεισμού ως 

προς τα ίδια κεφάλαια) στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς, ήτοι κάτω από 1,5x .  

 

Συγκεκριμένα, το 2009 οι λειτουργικές ταμειακές ροές έφτασαν τα €24 εκ. από €5,1 το 2008 αυξημένες 

κατά 370% ενώ οι επενδυτικές εκροές της εταιρίας μειώθηκαν στα €4,0 εκ. από €12,6 την προηγούμενη 

χρονιά. Η καθαρή θέση της εταιρίας το 2009 ήταν €42 εκ. από €56 εκ. το 2008.  

 

Επηρεασμένος από τις συνθήκες της αγοράς και την περιορισμένη ζήτηση, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ 

διαμορφώθηκε στα €76,1 εκ. από €153,3 εκ. το 2008. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για 

λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) κατά το 2009, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €113,8 εκ. από € 

223 εκ. το 2008 παρουσιάζοντας μείωση κατά 49%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων είχαν αρνητικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν στα €-10,5 εκ. έναντι €7,5 εκ. 

το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματα  προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €-15,7 εκ. έναντι €0,3 εκ., ενώ  

τα αποτελέσματα  μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα €-12,6 εκ. έναντι €0,4 εκ. το  προηγούμενο έτος 

αντίστοιχα. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €120,1 εκ. από €217,4 εκ. το 2008. 

Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) κατά το 2009, 

διαμορφώθηκαν στα €157,8 εκ. από € 287,1 το 2008, παρουσιάζοντας μείωση κατά 45%. Τα 

αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων είχαν αρνητικό πρόσημο και 

διαμορφώθηκαν στα €-11,9 εκ. έναντι €11,3 εκ. το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματα  προ φόρων 

διαμορφώθηκαν στα €-21,0 εκ. έναντι €-0,7 εκ., ενώ  τα αποτελέσματα  μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 

€-17,6 εκ. έναντι €-0,8 εκ. το  προηγούμενο έτος αντίστοιχα. 

 

Οι θυγατρικές εταιρίες στα Βαλκάνια, ακολούθησαν και αυτές πτωτική πορεία στον κύκλο εργασιών, λόγω 

των αντίστοιχων προβλημάτων των αγορών της Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Όμως, η συνεισφορά τους 

στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε από 23% το 2008 σε 27% το 2009. Επιπλέον, και οι 

δύο εταιρείες κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά και προσβλέπουν σε μεγαλύτερη 

βελτίωση μέσα στο 2010.  
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2.1.2  Νέες Επενδύσεις 

Η ΣΙΔΜΑ το 2009 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους € 2,5 εκ. περίπου που αφορούσαν κατά κύριο 

λόγο: 

1. Στην ολοκλήρωση των νέων γραφείων της εταιρείας στα Οινόφυτα. Το ποσό που αφορούσε την 
χρήση 2009 ανήλθε σε € 600 χιλ. περίπου.  

2. Στην αναβάθμιση δύο γραμμών παραγωγής  στις εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης συνολικού ύψους 
€ 850 χιλ. περίπου 

3. και στην βελτίωση παραγωγικής γραμμής στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων,  ύψους € 570 χιλ.. 

Το υπόλοιπο ποσό € 480 χιλ. περίπου αφορά βελτιώσεις των εγκαταστάσεων για την αύξηση της 

παραγωγικότητας καθώς και θέματα υγιεινής και ασφάλειας που αφορούν την συντήρηση του 

συστήματος OHSAS 18001. Η εταιρία απέκτησε το σύστημα OHSAS το 2009.  

 

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ πραγματοποίησε νέες επενδύσεις της τάξης των € 465 χιλ. ευρώ περίπου που 

αφορούν στην: 

1. διαμόρφωση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης των παραγόμενων προϊόντων έκτασης 18.000 m² 

περίπου και την προετοιμασία για μελλοντική ανέγερση νέων βιομηχανικών χώρων. Το ποσό που 

δαπανήθηκε για τις παραπάνω εργασίες ανήλθε σε € 330 χιλ. για την χρήση 2009.  

2. Βελτιώσεις του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού για την αύξηση της παραγωγής της.  

 

Τέλος, οι επενδύσεις σε συμμετοχές ανήλθαν σε € 2 εκ. περίπου  και αφορούσαν στην αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της SIDMA Romania κατά € 1 εκ. καθώς και της SIDMA Bulgaria κατά το ίδιο 

ποσό. Η αύξηση των μετοχικών κεφαλαίων και στις δύο χώρες αποσκοπεί στην βελτίωση της 

κεφαλαιακής τους διάρθρωσης.  

 

 

2.1.3  Διεθνής Δραστηριότητα 

Κατά το 2009 οι θυγατρικές του εξωτερικού αντιμετώπισαν αποτελεσματικά την οικονομική κρίση που 

εκδηλώθηκε τόσο στη Βουλγαρία όσο και τη Ρουμανία. 

 

Οι δύο εταιρείες κατόρθωσαν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους καθώς η μείωση στη 

δραστηριότητά τους ήταν κατά πολύ μικρότερη από την εκτιμώμενη συρρίκνωση της αγοράς των 

χαλυβουργικών προϊόντων και στις δύο χώρες. Οι δύο εταιρείες διεύρυναν την πελατειακή τους βάση 

αναπτύσσοντας δραστηριότητα πέρα από την γεωγραφική τους βάση του Βουκουρεστίου και της 

Σόφιας. Το πρώτο τρίμηνο του 2009 η SIDMA Romania ξεκίνησε τη λειτουργία νέας γραμμής 

μεταποίησης, σύμφωνα με το επενδυτικό της πρόγραμμα και εντός του προβλεπομένου 

χρονοδιαγράμματος.  

 

Ο κύκλος εργασιών της SIDMA ROMANIA ανήλθε στα € 19,3 εκ. έναντι € 31,6 εκ το 2008, ενώ 

αντίστοιχα της SIDMA BULGARIA ανήλθε στα € 10,8 εκ. έναντι € 19,9 εκ. το 2008. Η μείωση του 

κύκλου εργασιών είναι αποτέλεσμα κυρίως της σημαντικής πτώσης στις τιμές πώλησης των 
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χαλυβουργικών προϊόντων σε σχέση με το 2008 καθώς και της μείωσης του όγκου πωλήσεων, η 

οποία προκλήθηκε από την συρρίκνωση των τοπικών αγορών. 

 

Στόχος των θυγατρικών για το 2010 είναι η διεύρυνση των μεριδίων αγοράς τους σε συνδυασμό με 

τη συγκράτηση εξόδων και την μεγαλύτερη αξιοποίηση του μεταποιητικού τους δυναμικού. 

Παράλληλα η ΣΙΔΜΑ σκοπεύει μέσα στο 2010 να επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα και σε 

άλλη Βαλκανική χώρα, εφόσον οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν. 

 

2.1.4  Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία  

 

Η γενικότερη κατάσταση της διεθνούς αγοράς επηρέασε την κατανάλωση των προϊόντων της 

εταιρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009. Η εξαιρετικά μειωμένη ζήτηση προκάλεσε την κατάρρευση 

των τιμών πώλησης των Χαλυβουργείων παρά την σημαντική μείωση της παραγωγής τους κυρίως 

κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009. Η εσωτερική αγορά επηρεασμένη από την διεθνή 

κατάσταση ακολούθησε την ίδια συμπεριφορά. 

 

Τον Ιούνιο ξεκίνησε μια ελαφριά αύξηση των τιμών καθώς εξισορρόπησε σταδιακά η προσφορά με 

την ζήτηση, ιδιαίτερα μετά τις μειώσεις παραγωγής στα περισσότερα Χαλυβουργεία που σε αρκετές 

περιπτώσεις στην Ευρώπη έφτασαν το 40% σε σχέση με το 2008. Αποτέλεσμα ήταν το τρίτο τρίμηνο 

να είναι το πρώτο μετά από 9 μήνες που το μικτό κέρδος της εταιρείας παρουσίασε θετικό πρόσημο.  

Η αυξητική τάση των τιμών δεν διατηρήθηκε όμως για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

 

Το τέταρτο τρίμηνο, οι βουλευτικές εκλογές και το μεταβατικό τρίμηνο της νέας κυβέρνησης που 

ακολούθησε, αποδυνάμωσε πλήρως την αγορά. Η ζήτηση παρέμεινε υποτονική, η έλλειψη 

ρευστότητας εντάθηκε και άρχισε η επιδείνωση των επισφαλειών ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό 

κλάδο. Η εταιρεία εξακολούθησε την σταθερή πολιτική, της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης κάλυψης 

από τις Ασφαλιστικές εταιρείες, γεγονός που δυσχεραίνεται λόγω των διαρκών μειώσεων των ορίων 

από τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς μετά την επιδείνωση της φερεγγυότητας των πελατών. 

 

 
2.2 Οικονομικά Αποτελέσματα 
 
2.2.1  Αποτελέσματα Χρήσης 2009 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2009έχουν ως εξής: 
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ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2009 - 
31/12/2009

1/1/2008 - 
31/12/2008

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 120.136.621 217.373.438 -44,7%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 37.657.498 69.713.654 -46,0%
Σύνολο Πωλήσεων 157.794.119 287.087.092 -45,0%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) -11.903.666 11.301.406 N/A
Κέρδη προ φόρων -20.959.461 -657.176 N/A
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειoψηφίας

-17.517.961 -1.187.929 N/A

Περιθώριο EBITDA -9,91% 5,20% N/A
Καθαρό περιθώριο κέρδους -14,58% -0,55% N/A

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1/2009 - 
31/12/2009

1/1/2008 - 
31/12/2008

Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 76.137.766 153.253.333 -50,3%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 37.657.498 69.713.654 -46,0%
Σύνολο Πωλήσεων 113.795.264 222.966.987 -49,0%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) -10.544.453 7.546.241 N/A
Κέρδη προ φόρων -15.687.236 341.863 N/A
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους

-12.586.197 386.398 N/A

Περιθώριο EBITDA -13,85% 4,92% N/A
Καθαρό περιθώριο κέρδους -16,53% 0,25% N/A  
 

2.2.2  Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την 

εταιρεία είναι οι παρακάτω: 

 

 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός Κίνδυνος 

(Κίνδυνος 

επισφάλειας 

πελατών) 

Ο όμιλος  ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω 

ασφαλιστικών εταιρειών. Το 82% περίπου των απαιτήσεων της  είναι 

ασφαλισμένο και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται  σημαντικές 

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα 

πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα 

επιτρεπτά όρια πίστωσης τους.  

2. Επιτοκιακός κίνδυνος 

(επιδρά στο κόστος 

χρηματοδότησης) 

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει, με διάφορες τράπεζες, συναλλαγές διαχείρισης 

επιτοκιακού κινδύνου με αποτέλεσμα πιθανή αύξηση των επιτοκίων, 

εφόσον παραμείνουν μέσα σε ένα προδιαγεγραμμένο εύρος τιμών, να μην 

επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας.  

3. Κίνδυνος 

ρευστότητας 

• Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα 

αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης. 

• 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 
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ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από αυτούς δεν κατέχει ποσοστό πάνω 

από 2.0% 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. 

 

5 Συναλλαγματικός 

κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο 

μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό μέρος των αγορών 

εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Ο Όμιλος για την 

αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς 

συναλλάγματος. Όσον αφορά  στις επενδύσεις στις θυγατρικές 

εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο, 

χρησιμοποιείται δανεισμός στο αντίστοιχο νόµισµα - εφόσον αυτό είναι 

εφικτό - με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο σε περίπτωση 

υποτίμησης των τοπικών νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ. 

 

 

2.2.3 Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές οριοθετούνται από την 

ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο 

κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρία, 

στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων 

των μετόχων της και όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 

Διακυβερνήσεως της εταιρίας. 

Σήμερα απαρτίζεται από 5 εκτελεστικά και 4 μη εκτελεστικά μέλη. 

Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, θεωρούνται ανεξάρτητα. 

 

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου που έχουν οριστεί από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 

3693/2008. Δύο από τα μέλη είναι μη εκτελεστικά και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό. Η Ελεγκτική 

Επιτροπή έχει ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και την αποτελεσματική 

επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές του 

περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας. 
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Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Το 

τμήμα εσωτερικού ελέγχου της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία 

ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εγγράφως σε τακτά χρονικά διαστήματα και όχι 

περισσότερο από τρεις (3) μήνες για τα σημαντικότερα πορίσματα που προέκυψαν από τον 

διενεργηθέντα έλεγχο.  

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο Εσωτερικός Ελεγκτής έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα 

βιβλία, έγγραφα και στοιχεία, χώρους και δραστηριότητες της Εταιρείας και των θυγατρικών της που 

είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού έργου. 

 

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής διαπιστώνει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής 

των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών 

και συστημάτων, στην επίτευξη των καθορισμένων σκοπών της εταιρείας.  

 

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται επίσης:  

• Η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές 

οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας,  

• Η διενέργεια ελέγχου στις θυγατρικές εταιρείες για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με 

τις αρχές και τους κανόνες της μητρικής εταιρείας, 

• Η διαπίστωση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. 

 
2.3 Υποκαταστήματα Ομίλου 

Οι κυριότερες εγκαταστάσεις του ομίλου ΣΙΔMA μέσω των θυγατρικών του εταιριών, βρίσκονται στην 

Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην Ελλάδα, εκτός της Θυγατρικής Πανέλκο που βρίσκεται 

στη ΒΙΠΕ Λαμίας, η ΣΙΔΜΑ έχει εγκαταστάσεις στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Ασπρόπυργο, τα 

Οινόφυτα και γραφεία στην Βασ.  Γεωργίου  στο Χαλάνδρι όπου είναι και η έδρα της εταιρείας.    

Στο εξωτερικό η SIDMA Bulgaria έχει εγκαταστάσεις στη Σόφια και η SIDMA Romania  στο 

Βουκουρέστι. 

Όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου, εξαιρουμένων των γραφείων της έδρας της, είναι ιδιόκτητες. 

 
2.4 Στόχοι και Προοπτικές για το 2010 

Το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνει σημεία ανάκαμψης όσον αφορά τη πορεία των τιμών στη διεθνή 

αγορά, ενώ η ζήτηση γενικότερα στην Ευρώπη εξακολουθεί να εμφανίζεται μειωμένη σε σχέση με 

αντίστοιχες περιόδους χρήσεων 2008 και παλαιοτέρων. H άνοδος των τιμών αποδίδεται στην 

προσπάθεια των Χαλυβουργείων να καλύψουν τα αυξανόμενα έξοδα, που προέρχονται από την 

υψηλή τιμή, σε σχέση με την περυσινή περίοδο, των πρώτων υλών, της ενέργειας και των 

μεταφορικών. Η αυξητική τάση των τιμών, επηρεάζει  προς το παρόν την φαινομενική ζήτηση. 

Ερωτηματικό παραμένει αν και η πραγματική κατανάλωση θα ακολουθήσει αυξητική πορεία.   

 

Η εκτίμησή της εταιρείας είναι πως η φετινή χρονιά θα χαρακτηριστεί από χαμηλή ζήτηση, 

προβλήματα ρευστότητας και πιθανές αυξομειώσεις των τιμών αν η διεθνής οικονομική κατάσταση 

δεν σταθεροποιηθεί. Η ΣΙΔΜΑ έχει λάβει σοβαρά μέτρα περιορισμού εξόδων και αποθεμάτων, σε 

σχέση με προηγούμενες χρήσεις, έτσι ώστε να είναι λιγότερη ευάλωτη σε πιθανές μεταπτώσεις των 
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τιμών. Έχει καταρτίσει σχέδιο προσαρμογής σε χαμηλές καταναλώσεις και έχει λάβει υπόψη της την 

αύξηση των επιτοκίων δανεισμού που προβλέπεται να είναι σημαντική. Εξακολουθεί δε να δίνει βάρος 

στην ρευστότητα της και στην έγκαιρη είσπραξη από την πελατεία της.  

 

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ την φετινή χρονιά θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερο ανταγωνισμό καθόσον μέσα 

στο 2009 προστέθηκαν και νέα μηχανήματα παραγωγής πανέλων στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία 

διατηρεί χαμηλά τα γενικά της έξοδα, αλλά εξαρτάται σημαντικά από τις δημόσιες και ιδιωτικές 

επενδύσεις.   

 

Η SIDMA Bulgaria προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του εμπορικού της τμήματος το 2009 και 

αναμένει το 2010 να βελτιώσει περισσότερο την παρουσία της στην τοπική αγορά, ενώ η SIDMA 

Romania αναμένεται να αυξήσει την παρουσία της σε βιοτεχνίες-βιομηχανίες που βρίσκονται σε 

βιομηχανικά κέντρα εκτός Βουκουρεστίου  (Timisoara, Kluz, κλπ.) μετά την ποιοτική αναβάθμιση του 

εξοπλισμού της που ολοκληρώθηκε μέσα στο 2009. Η SIDMA Romania ξεκίνησε το 2010 με 

βελτιωμένο όγκο πωλήσεων.  

 

 

     
2.5 Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του 

Δ.Λ.Π. 24, αφορούν συναλλαγές με θυγατρικές της (συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την 

έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20) , οι οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 429.688
STOMANA   S.Α 1.312.877
ΕΤΗΛ  ΑΕ 805
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 3.284
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 3.303
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 57.257
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ -80.344
SIDMA Romania S.R.L. 1.546.466
SIDMA Bulgaria S.A. 270.537
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 190.078
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 91.048
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 10.259
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 14.440
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 36.996
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 3.268
SIDMA WORLDIDE CYPRUS 443.182
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 1.475
ΣΥΝΟΛΟ 4.334.618

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  - Α΄ 
ΥΛΩΝ  ΕΞΟΔΑ  

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 
(Ποσά  σε  ευρώ) ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 1.810.476
SOVEL  ΑΕ 32.308
STOMANA   Σ.Α 7.546
ΕΤΗΛ  ΑΕ 136.009
ΒΕΤ  ΑΕ 2.581
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 2.072
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 30.005
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 123.252
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 414.205
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 148.208
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 318.775
SIDMA Romania S.R.L. 716.920
SIDMA Bulgaria S.A. 636.847
TEKA SYSTEMS AE 487
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 3.955
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 41.506
ΕΤΕΜ ΑΕ 8.628
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 536
ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 90
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 114.759
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 33.246
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 52.757
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 13.077
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 1.533
PROSAL TUBES SA 62.284
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 12.867
ΒΙΑΝΑΤΤ 954
ΣΥΝΟΛΟ 4.725.884,86

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ   ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 

(Ποσά  σε  ευρώ)
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ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο
ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 94.167
SOVEL  ΑΕ 9.276
ΕΤΗΛ  ΑΕ 40.898
ΒΕΤ  ΑΕ 1.182
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 283
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 23.285
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 11.709
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 13.400
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ 408
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 12.105
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 24.113
SIDMA Romania S.R.L. 227.604
SIDMA Bulgaria S.A. 178.811
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 1.140.659
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 12.617
ΕΤΕΜ ΑΕ 6.699
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 54
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 45.415
ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 2.658
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 35.829
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 22.193
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 11.234
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 2.625
ΣΥΝΟΛΟ 1.917.223

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ

(Ποσά  σε  ευρώ)

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 6.688.081
STOMANA   Σ.Α 16.040
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 3.908
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 3.931
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 753.393
SIDMA Romania S.R.L. 390
SIDMA Bulgaria S.A. 56.853
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜ 1.328.189
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 899.497
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 44.831
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 48.209
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 12.208
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 809
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 1.194
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 36.993
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 4.649
ΣΥΝΟΛΟ 9.899.174

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - 
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ

      (Ποσά  σε  ευρώ)

 

 

 
2.6 Γεγονότα μετά το Κλείσιμο του Ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τον Ισολογισμό. 
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2.7 Επεξηγηματική Έκθεση 
  
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 6 ΚΑΙ 7 
  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007  
 

ΤΟΥ Δ/Σ ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009  
 
  

ΕΕΠΠΕΕΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  2222  ΜΜααρρττίίοουυ  22001100    ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΡΡΗΗΣΣΗΗ  22000099  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  ππααρρ..  66  ΚΚΑΑΙΙ  77  

ΤΤΟΟΥΥ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΥΥ  33555566//22000077  
 

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 
Την 31/12/2009 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  13.500.000 και ήταν 

διαιρεμένο σε 10.000.000  κοινές ονομαστικές  μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,35  η καθεμία. 
 

Mε βάση το μετοχολόγιο της 31/12/2009, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας ήταν η ακόλουθη: 
 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ
Αριθμός 
Μετοχών

Ποσοστό 
(%)

Sovel A.E.    2.821.008 28,2%
Sidacier holding S.A. 1.568.282 15,7%
Ανδρέας Πιζάντε του Χαϊμ 690.000 6,9%
Rapallo invest holding S.A. 687.366 6,9%
Σιδενορ A.E. 653.250 6,5%
Νέλλη Αμαρίλιο του Δανιήλ Ανδρέα 298.614 3,0%
Δαυίδ Αμαρίλιο του Δανιήλ Ανδρέα 298.614 3,0%
Λόλα-Ιουλία Αμαρίλιο του Σαμ 262.282 2,6%
Επενδυτικό κοινό 2.720.584 27,2%
Σύνολο 10.000.000 100%

Μετοχολόγιο 31/12/09

 
 
Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρίας είναι άυλες κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες και αποτελούν 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνοδεύουν τις μετοχές, είναι τα συνήθη και προβλέπονται στα 
σχετικά άρθρα του καταστατικού (Άρθρα 11 και 24). 
Την 16.12.2004  με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  αυξήθηκε  το 
ΜΚ κατά 3.375.000 €. (τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ) με την 
έκδοση 2.500.000 (δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) νέων  μετοχών ονομαστικής αξίας € 1,35  η 
κάθε μία εκ. των οποίων ποσό €  160.650  διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση και ποσό € 3.214.350 με 
δημόσια εγγραφή.  
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 13.500.000  (δεκατρία εκατομμύρια 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια) κοινές 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €  1,35 η κάθε μία. 
Η  προαναφερόμενη αύξηση ολοκληρώθηκε  τον Απρίλιο του 2005 με την Δημόσια εγγραφή και την πιο 
πάνω αναφερθείσα ιδιωτική τοποθέτηση. Καμία άλλη αλλαγή δεν έχει γίνει έκτοτε στο μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας. 
Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό 
της Εταιρίας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής: 
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Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση 
διάλυσης της Εταιρίας και στη διανομή των κερδών αυτής κατά το λόγο του καταβεβλημένου κεφαλαίου 
της μετοχής προς το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Δικαίωμα ψήφου, δικαίωμα προτίμησης 
σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
(β) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας: 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας είναι ελεύθερη και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 8β 
Κ.Ν.2190/1920 και τους σχετικούς κανόνες του Χρηματιστηρίου.  
 
 
(γ) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 
3556/2007 
Την 31/12/2009 δεν υπάρχουν άλλοι μέτοχοι, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα 
που να κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό ανώτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και 
τους οποίους να γνωρίζει η Εταιρία. 
 
(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
(ε) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Ισχύουν οι συνήθεις προθεσμίες για την 
κατάθεση/δέσμευση μετοχών ως προϋπόθεση συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση. 
 
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας η κυριότητα μιας μετοχής δίνει δικαίωμα σε μία 
ψήφο και οι ψήφοι αυξάνονται πάντοτε κατά το λόγο μιας ψήφου ανά μετοχή. 
 

Στην Γενική Συνέλευση μετέχει κάθε μέτοχος, έχει δε τόσες ψήφους, όσες είναι και οι μετοχές 
που κατέχει. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση από πληρεξούσιο 
που διορίζεται και με απλή επιστολή. Οι ανήλικοι και απαγορευμένοι, καθώς και τα νομικά 
πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. Οι μέτοχοι που επιθυμούν 
να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της  Εταιρίας 
βεβαίωση της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία» (Ε.Χ.Α.Ε) ή άλλη 
ισοδύναμη βεβαίωση στην  οποία βεβαιώνεται  η ιδιότητά τους ως μετόχων, ο αριθμός των 
μετοχών που τους παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής και η δέσμευσή τους μέχρι και την ημέρα της 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  Η βεβαίωση αυτή και  τα έγγραφα νομιμοποίησης  των 
αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5)  ημέρες 
πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 

 Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 
αυτού, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
 
 (στ) Συμφωνίες Μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση 
δικαιωμάτων ψήφου 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες μετόχων για περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση 
δικαιωμάτων ψήφου, που να είναι γνωστές στην Εταιρία. 
 
(ζ) Κανόνες διορισμού / αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης Καταστατικού εφόσον 
διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920 
 
ζ.1.Άρθρα 11 και 12 του καταστατικού σχετικά με Διορισμό και Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. :  
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Άρθρο 11 

 
1. Η Εταιρία διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εν μέρει διορίζεται κατά τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και εν μέρει εκλέγεται από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και του οποίου η θητεία είναι μονοετής. Κατ’ 
εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της 
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας 
του. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει την επομένη ημέρα της Γενικής 
Συνέλευσης με την οποία ολοκληρώθηκε η εκλογή τους και λήγει την ημέρα έναρξης της θητείας του 
επομένου Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των οποίων έληξε η θητεία, είναι επανεκλέξιμα. 
 

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση αυτή το 
νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του 
νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
4. Οι ακόλουθοι μέτοχοι της Εταιρίας, ήτοι οι εταιρείες «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ», «SOVEL Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφοι 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920 ως 
τροποποιηθείς ισχύει, να διορίζουν τα τρία (3) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφόσον είτε ανά τρεις (3) είτε ανά δύο (2) από κοινού, είτε ο καθένας χωριστά, είναι κύριοι μετοχών 
που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 34% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Η άσκηση του 
δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του διορισμού των ανωτέρω 
συμβούλων προς την Εταιρία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει 
χώρα δια της κοινοποιήσεως εγγράφου υπογεγραμμένου από τους ανωτέρω μετόχους. Στην 
περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματος, οι ασκούντες τούτο μέτοχοι υποχρεούνται να 
καταθέσουν στην Εταιρία τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού αποδεικτικά 
έγγραφα της μετοχικής ιδιότητας και της δεσμεύσεως μετοχών  της Εταιρίας οι οποίες  
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 34% του μετοχικού της κεφαλαίου τρεις (3) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που 
τυχόν ασκήσουν το ανωτέρω δικαίωμα δεν συμμετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου Διοικητικού 
Συμβουλίου. Οι διοριζόμενοι σύμβουλοι μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τους μετόχους 
που έχουν το δικαίωμα διορισμού τους και να αντικατασταθούν από άλλους. Σε περίπτωση που 
κενωθεί λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου η θέση κάποιου από τους διοριζόμενους 
συμβούλους, διορίζεται άλλος από τους έχοντες το δικαίωμα διορισμού. Σε περίπτωση μεταβολής του 
αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διατηρείται υποχρεωτικά η καθορισμένη στο παρόν 
αναλογία ιδιαιτέρας σε αυτό εκπροσωπήσεως. Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται 
η συναίνεση των μετόχων που έχουν το δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το 
ως άνω δικαίωμα διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διατηρείται και μεταβιβάζεται σε 
περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρίας από τους ως άνω μετόχους σε θυγατρικές  ή  μητρικές 
ή εταιρίες που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με αυτές και ιδίως σε εταιρίες του «Ομίλου 
Εταιρειών Βιοχάλκο», δηλαδή σε εταιρείες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του μετόχου «ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» ή σε 
θυγατρικές ή μητρικές αυτών εταιρίες ή σε εταιρίες που συνδέονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο με αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω δικαίωμα θα ισχύει μόνον εφόσον οι προαναφερθέντες μέτοχοι και 
οι ειδικοί διάδοχοί τους τυγχάνουν κύριοι μετοχών που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 34% του 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
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Άρθρο 12 
 
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με 
απόφαση των απομενόντων μελών από εκείνα που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση και δεν έχουν 
διοριστεί σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), που λαμβάνεται 
με απλή πλειοψηφία των μελών αυτών και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/1920 ως τροποποιηθείς ισχύει και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως 
προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμα και αν δεν έχει 
αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  
 

 
2.  Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον 
αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
ζ.2.  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρίας η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια 
να αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ειδικά σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης και τις τροποποιήσεις του Καταστατικού για τις οποίες σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 αρκεί 
συνήθης απαρτία, το Καταστατικό της Εταιρίας ορίζει ότι αυτή επιτυγχάνεται εφόσον παρίστανται ή 
εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το εξήντα έξι κόμμα πέντε τοις εκατό (66,5%) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά παρέκκλιση από τον Κ.Ν. 2190/1920 ο οποίος 
για τη συνήθη απαρτία αρκείται σε ποσοστό 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ομοίως η 
συνήθης πλειοψηφία που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση διαμορφώνεται 
βάσει του καταστατικού σε 66,5% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 
Για την τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 14, 25 και 26 του Καταστατικού, τα οποία ρυθμίζουν τον τρόπο 
διορισμού και αντικατάστασης των μελών του Δ.Σ, τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων από το 
Δ.Σ. και τον τρόπο λήψης αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση αντίστοιχα, απαιτείται αυξημένη απαρτία 
ποσοστού 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 2/3 των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.  Ειδικά, ως προαναφέρεται, για την τροποποίηση της παραγράφου 4 
του άρθρου 11 του καταστατικού απαιτείται και η συναίνεση των μετόχων στους οποίους αναγνωρίζεται 
το σχετικό δικαίωμα διορισμού των μελών ΔΣ.  
Κατά τα λοιπά οι κανόνες που διέπουν την τροποποίηση του Καταστατικού δε διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόμενα στον Κ.Ν.2190/1920. 
 
 
(η) Αρμοδιότητα Δ.Σ. για έκδοση νέων μετοχών / αγορά ίδιων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 
16 του Κ.Ν. 2190/20 
 
η.1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρίας μόνο η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα 
να προβαίνει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της λαμβάνοντας απόφαση με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία.   
 
η.4. Απαγορεύεται στην Εταιρία και στα μέλη του Δ.Σ. να αποκτήσουν ίδιες μετοχές, εκτός από τις 
περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 
 
(θ) Σημαντικές συμφωνίες της Εταιρίας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 
 
 (ι) Συμφωνίες αποζημίωσης μελών Δ.Σ. ή προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης / απόλυσης 
χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού θητείας / απασχόλησης λόγω δημόσιας πρότασης 
Δεν υφίστανται τέτοιες συμφωνίες. 
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Χαλάνδρι,  22  Μαρτίου  2010 
Το   Διοικητικό  Συμβούλιο 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                         ΣΑΡΑΝΤΟΣ Κ. ΜΗΛΙΟΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΔΑΝΙΗΛ  Δ.   ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ 
 

ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΩΝΗΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΡΙΟΥ 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
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3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.»  

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την 

εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και 

ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές 

δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 

σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 

εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο 

έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 

ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 

διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους 

ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 

σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 

δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για 

τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 

δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 

λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 

τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 
 
Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά 

την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση 
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που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των 

οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
  
 

Αθήνα,  26 Μαρτίου  2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

 

Ιωάννης Ν. Τσιότσιος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14991 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 
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4 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
4.1 Κατάσταση οικονομικής θέση 
 

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 

 

 
 (Ποσά σε Ευρώ) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 6.1 60.228.946 61.038.120 42.296.259 42.352.480

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 1.214.921 1.337.076 469.331 562.194

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.3 0 0 14.677.327 12.627.327

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.4 86.567 795.045 47.863 418.027

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.15 2.478.507 0 1.687.906 0

64.008.941 63.170.241 59.178.686 55.960.028

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 6.5 27.184.942 54.829.421 17.212.035 40.329.030

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.6 65.729.292 86.882.531 48.493.864 67.729.813

Λοιπές απαιτήσεις 6.7 4.597.568 6.109.964 3.743.828 5.257.341

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8 12.773.930 12.439.170 11.249.019 10.693.816

110.285.732 160.261.087 80.698.746 124.010.000

Σύνολο Ενεργητικού 174.294.673 223.431.328 139.877.432 179.970.028

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μετόχων της μητρικής: 
Μετοχικό κεφάλαιο 6.9 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 6.9 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεματικά κεφάλαια 6.10 14.142.222 14.099.071 12.799.885 12.756.734

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 6.10 958.285 958.285 0 0

Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής 6.10 -934.785 -934.785 0 0

Αποτελέσματα  εις νέον 6.11 -1.018.095 17.902.980 5.967.437 19.438.543

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 36.522.626 55.400.551 42.142.322 55.570.277

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 6.12 1.917.097 2.021.607

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 38.439.723 57.422.158 42.142.322 55.570.277

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.13 80.077.286 79.539.885 65.483.841 64.203.190

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 6.14 783.707 912.106 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 6.15 0 2.105.159 0 2.091.922

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 6.16 1.276.968 1.159.181 1.166.203 1.066.330

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 82.137.961 83.716.331 66.650.044 67.361.442

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.13 24.975.852 45.686.020 8.026.354 27.746.296
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 6.17 20.452.382 31.230.528 16.211.219 25.911.885
Λοιπές υποχρεώσεις 6.17 7.541.061 3.743.825 6.565.937 2.867.506
Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 747.694 1.632.465 281.556 512.622

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 53.716.989 82.292.839 31.085.066 57.038.309

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 135.854.950 166.009.170 97.735.110 124.399.751

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (γ)+(δ) 174.294.673 223.431.328 139.877.432 179.970.028

Σημεί
ωση

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009

Ομίλου Εταιρίας 
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4.2 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος  
 

 (Ποσά σε Ευρώ)

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008
Κύκλος εργασιών 6.18 120.136.621 217.373.438 76.137.766 153.253.333
Κόστος πωλήσεων 6.19 -121.659.308 -196.022.984 -79.691.521 -139.488.611
Μικτά κέρδη/(ζημίες) -1.522.687 21.350.454 -3.553.755 13.764.722
Λοιπά έσοδα  6.20 4.094.425 6.102.328 3.818.307 6.084.165
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.21 -5.299.948 -6.017.789 -2.962.182 -3.755.973
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.22 -10.689.957 -12.629.152 -8.391.110 -10.181.811
Λοιπά έξοδα 6.23 -2.006.913 -864.070 -1.765.344 -601.555
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων , χρημ/κων και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

-15.425.078 7.941.771 -12.854.085 5.309.548

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 6.24 -5.513.361 -8.724.724 -2.928.347 -5.417.575
Επενδυτικά αποτελέσματα 6.25 -21.021 -33.440 -5.604 -20.511
Έσοδα από μερίσματα 6.25 0 0 100.800 470.400
Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 6.26 0 159.217 0 0
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -20.959.461 -657.176 -15.687.236 341.863
Μείον: φόροι 6.27 3.404.589 -138.041 3.101.039 44.535
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) -17.554.872 -795.217 -12.586.197 386.398
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) -17.554.872 -795.217 -12.586.197 386.398

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας -17.517.961 -1.187.929
Δικαιώματα μειοψηφίας -36.911 392.712

-17.554.872 -795.217

Λοιπά συνολικά έσοδα
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) -1.490.324 143.139 -1.215.002 196.389
Συναλλαγματικές διαφορές -348.607 -260.312 0 0
Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρ εισοδ 342.775 -33.338 279.451 -46.272
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.496.157 -150.511 -935.552 150.117

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους -19.051.028 -945.729 -13.521.749 536.514

Ιδιοκτήτες μητρικής -18.971.718 -1.330.377
Δικαιώματα Μειοψηφίας -79.310 384.648

-19.051.028 -945.729

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε ευρώ 6.28 -1,8972 -0,1330 -1,3522 0,0537

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- σε ευρώ 6.29 0,0000 0,0000

Αποσβέσεις 3.521.412 3.359.636 2.309.632 2.236.692

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων  (EBITDA) -11.903.666 11.301.406 -10.544.453 7.546.241

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

για την χρήση από  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2009

Σημ.

 Ομίλου Εταιρίας

 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά 
κεφάλαια

Αποθεματικά από 
αποτίμηση παγίων 
σε τρέχουσες 

αξίες

Χρεωστική 
Υπεραξία από 
εξαγορά 
θυγατρικής

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2008 13.500.000 9.875.000 13.069.970 0 0 21.743.365 58.188.335 1.964.100 60.152.435
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -117.600 -1.617.600
Διαφορές από ενοποίηση συγγενούς με τη μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης 
(απόκτηση ελέγχου) 0 0 0 958.286 0 -52.037 906.249 0 906.249
Αύξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική SIDMA BULGARIA (εξαγορά 
ποσοστού μειοψηφίας 25%) 0 0 0 0 -934.785 -30.321 -965.106 -209.542 -1.174.648

Αποτίμηση δικιαώματος προαίρεσης δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock-options) 6.10 0 0 101.449 0 0 0 101.449 0 101.449
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 101.449 958.286 -934.785 -1.582.357 -1.457.408 -327.142 -1.784.549
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 927.652 0 0 -2.258.029 -1.330.377 384.648 -945.728

Υπόλοιπα 31.12.2008 13.500.000 9.875.000 14.099.071 958.286 -934.785 17.902.979 55.400.551 2.021.607 57.422.158
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Υπόλοιπα 01.01.2009 13.500.000 9.875.000 14.099.071 958.286 -934.785 17.902.979 55.400.551 2.021.607 57.422.158
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2009
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 -25.200 -25.200
Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό) 0 0 -383.305 0 0 383.305 0 0 0
Τακτικο αποθεματικο από κέρδη  προηγ χρήσης 0 0 26.704 0 0 -26.704 0 0 0
Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης 0 0 305.958 0 0 -305.958 0 0 0

Αποτίμηση δικιαώματος προαίρεσης δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock-options) 6.10 0 0 93.793 0 0 0 93.793 0 93.793
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 43.151 0 0 50.642 93.793 -25.200 68.593
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 0 0 -18.971.718 -18.971.718 -79.310 -19.051.028

Υπόλοιπα 31.12.2009 13.500.000 9.875.000 14.142.222 958.286 -934.785 -1.018.095 36.522.626 1.917.097 38.439.723
0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ομιλος

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2009

 
Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά σε ευρώ
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2008 13.500.000 9.875.000 12.070.285 20.987.029 56.432.314
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2008
Διανεμηθέντα μερίσματα -1.500.000 -1.500.000

Αποτίμηση δικιαώματος προαίρεσης δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock-options) 6.10 101.449 101.449

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 101.449 -1.500.000 -1.398.551
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 585.000 -48.486 536.514

Υπόλοιπα 31.12.2008 13.500.000 9.875.000 12.756.734 19.438.543 55.570.277

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

Υπόλοιπα 01.01.2009 13.500.000 9.875.000 12.756.734 19.438.543 55.570.277
Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2009
Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό) -383.305 383.305 0
Τακτικο αποθεματικο από κέρδη  προηγ χρήσης 26.704 -26.704 0
Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης 305.958 -305.958 0

Αποτίμηση δικιαώματος προαίρεσης δικαιώματος αγοράς μετοχών (stock-options) 6.10 93.793 93.793

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 43.151 50.642 93.793
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -13.521.749 -13.521.749

Υπόλοιπα 31.12.2009 13.500.000 9.875.000 12.799.885 5.967.437 42.142.322
0 0 0 0 0

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εταιρεία

Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις
για την χρήση από  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2009

 
 

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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
(Ποσά σε  ευρώ)

1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008 1/1 - 31/12/2009 1/1 - 31/12/2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων -20.959.461 -657.176 -15.687.236 341.863
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 3.521.412 3.359.636 2.309.632 2.236.692
Προβλέψεις 2.223.578 435.222 1.893.666 333.130
Συναλλαγματικές διαφορές 30.885 257.782 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -1.480.447 -245.987 -262.168 -91.770
Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα -45.901 -184.665 0 -327.591
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 7.182.580 10.330.307 3.243.189 5.611.153
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργ. 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 27.644.479 -13.107.849 23.116.995 -13.863.919
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 23.780.951 33.365.354 22.024.754 30.070.688
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -10.240.564 -12.608.552 -9.009.425 -12.965.314
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.982.617 -9.339.488 -3.504.700 -4.616.226
Καταβεβλημένοι φόροι -715.173 -2.150.270 -93.560 -1.612.313
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 23.959.722 9.454.314 24.031.147 5.116.393
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 -2.382.917 -2.050.000 -6.843.725
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -3.135.886 -12.665.795 -2.487.008 -6.380.626

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων
0 56.780 320.251 61.780

Τόκοι εισπραχθέντες 1.358.724 101.051 150.275 101.051
Μερίσματα  εισπραχθέντα 0 0 100.800 470.400
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.777.162 -14.890.882 -3.965.682 -12.591.120

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 1.599.189 23.567.741 0 19.642.436
Εξοφλήσεις δανείων -23.091.719 -3.928.914 -19.505.864 -30.000
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -355.270 -355.393 -4.398 -16.694
Καταβολή μερισμάτων 0 -2.292.600 0 -1.990.000
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -21.847.800 16.990.834 -19.510.262 17.605.742
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 334.760 11.554.266 555.203 10.131.015

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρησης 12.439.170 884.904 10.693.816 562.801

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρησης 12.773.930 12.439.170 11.249.019 10.693.816

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2009

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των οικονομικών καταστάσεων. 
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5 Σημειώσεις επί των  Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2009 
 
5.1 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο  

Η μητρική Εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται στην 

κατεργασία και το εμπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). 

Η Εταιρία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας με έδρα το Χαλάνδρι (Βας. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15233) και 

κεντρικά γραφεία διοίκησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, 

Τ.Κ. 32011, η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι www.sidma.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών (κλάδος  Βασικά Μέταλλα). 

 

Στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2009, εκτός από την εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

περιλαμβάνονται και οι κάτωθι εταιρίες: 

• Η κατά 80% θυγατρική «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών 

επικάλυψης και πετασμάτων, η έδρα της οποίας είναι Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15233) με 

κεντρικά γραφεία διοίκησης, στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών 

Λαμίας. 

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

Κύπρο η οποία ιδρύθηκε τη χρήση 2005. 

• Οι κατά 100% θυγατρικές Εταιρίες "SIDMA Romania SRL" με έδρα τη Ρουμανία και "SIDΜΑ Bulgaria 

S.A" με έδρα τη Βουλγαρία, με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με τη μητρική εταιρεία μέσω της 

Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 

Η SIDMA ROMANIA SRL, για τη χρήση 2009 ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ κατά την 

προηγούμενη χρήση και μέχρι την ημερομηνία της εξαγοράς της την 19/5/2008, είχε ενοποιηθεί με τη 

μέθοδο της Καθαρής Θέσης.  

 

 
5.2 Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον Όμιλο και την Εταιρία  
 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας με ημερομηνία 31.12.2009, που καλύπτουν την 

περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της 

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

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), όπως αυτά έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους, που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαική Ένωση.  

Για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2009, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές 

αρχές που εφαρμόσθηκαν στην προηγούμενη χρήση 2008. 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών 

λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα 

υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά 

εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις (σημ. 5.31). 
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5.3 Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Προτύπων 
 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), έχουν ήδη 

εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα, η εφαρμογή 

των οποίων είναι υποχρεωτική για χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2009 ή/και μεταγενέστερα. 

Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων 

προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας, παρατίθεται 

παρακάτω: 

 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση που αρχίζει την 1/1/2009 
 

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2, «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’,  με την εισαγωγή του 

όρου ‘μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης’ για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα 

μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με την επιμέτρηση της 

εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριμένα η τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις 

σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Η τροποποίηση αυτή 

αφορά σε πρόσθετες γνωστοποιήσεις και επομένως δεν υπάρχει επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή. 
 

Δ.Π.Χ.Α 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Το Δ.Π.Χ.Π. 8 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που επιφέρει 

το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα επιμέτρησης των 

στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των εσωτερικών αναφορών προς τον 

λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο 

αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Το τροποποιημένο Δ.Λ.Π.1, βασικά, αντικαθιστά την «Κατάσταση Αποτελεσμάτων» με την διευρυμένη 

«Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος» (Comprehensive Income) και εισάγει την πρόσθετη «Κατάσταση της 

Χρηματοοικονομικής Θέσης» στην αρχή της πρώτης παρουσιαζόμενης συγκριτικής περιόδου, στην 

περίπτωση αναδρομικής εφαρμογής λογιστικής πολιτικής και αναδρομικής αναδιατύπωσης ή αναταξινόμησης 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης το πρότυπο αυτό τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008 για 

να διευκρινίσει ότι μερικά και όχι όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις που ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορική εκμετάλλευση είναι παραδείγματα 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων. Η εφαρμογή του προτύπου 

αυτού πέραν της διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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Αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» 

Το νέο πρότυπο απαλείφει την επιλογή που παρείχε το προηγούμενο για την άμεση αναγνώριση στα έξοδα 

του κόστους δανεισμού που σχετιζόταν με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακών στοιχείων, 

για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η κατασκευαστική περίοδος. Με δεδομένο ότι η εφαρμογή του 

προτύπου δεν έχει αναδρομική ισχύ, οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρίας δεν 

επηρεάστηκαν. 

 

Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σχετικές με την λογιστική αντιμετώπιση κάποιων ιδιαίτερων 

χρηματοοικονομικών μέσων που πληρούν τον ορισμό της υποχρέωσης αλλά αντιπροσωπεύουν 

υπολειμματικό δικαίωμα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και συνεπώς εντάσσονται στην 

καθαρή θέση, με ταυτόχρονη τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1, ώστε να συμπεριληφθούν στο κείμενό του κάποιες 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις που προκύπτουν από την ανωτέρω τροποποίηση. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις 

δεν έχουν εφαρμογή στον όμιλο και την εταιρία. 

 
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση». 

− Διευκρινίζει ότι αλλαγές σε περιστάσεις σχετικά με τα παράγωγα – συγκεκριμένα, τα παράγωγα που 

έχουν χαρακτηριστεί ή αποχαρακτηριστεί ως εργαλεία λογιστικής αντιστάθμισης μετά την αρχική 

αναγνώρισή τους – δεν θεωρούνται επαναταξινομήσεις. Συνεπώς, ένα παράγωγο μπορεί να μεταφερθεί 

από την κατηγορία, ή να συμπεριληφθεί στην κατηγορία της ‘εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων’ μετά 

την αρχική αναγνώριση. Ομοίως, όταν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί 

επαναταξινόμηση ως αποτέλεσμα αλλαγής της λογιστικής πολιτικής μίας ασφαλιστικής Εταιρίας σύμφωνα 

με την παράγραφο 45 του ΔΠΧΠ 4, ‘Ασφαλιστήρια Συμβόλαια’, αυτό αποτελεί αλλαγή των περιστάσεων 

και όχι επαναταξινόμηση. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

− Καταργεί την αναφορά του ΔΛΠ 39 στον όρο ‘τομέας’ κατά τον καθορισμό ενός εργαλείου ως μέσο 

λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη εφαρμογή. 

− Απαιτεί τη χρήση του αναθεωρημένου πραγματικού επιτοκίου (σε αντίθεση με το αρχικό πραγματικό 

επιτόκιο) κατά τον επαναπροσδιορισμό ενός χρεωστικού τίτλου μετά την παύση λογιστικής 

αντιστάθμισης της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ και ενθαρρύνεται η νωρίτερη 

εφαρμογή. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για τη χρήση που αρχίζει την 1/1/2009 
 
ΕΔΔΠΧΑ 13: «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών» 

Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής επιβράβευση 

πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν αγαθά ή υπηρεσίες. Η 

διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
 
ΕΔΔΠΧΑ 15: «Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας» 

Η Διερμηνεία 15 παρέχει οδηγίες για τον καθορισμό του εάν ένα συμβόλαιο για την κατασκευή ακίνητης 

περιουσίας εμπίπτει στο πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Λ.Π 11 «Κατασκευαστικά Συμβόλαια» ή του Δ.Λ.Π. 18 

«Έσοδα» και αναφορικά με αυτό το πρότυπο, πότε πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο από την κατασκευή. 

Η Διερμηνεία έχει αναδρομική ισχύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Η 
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διερμηνεία 15 δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας 

εφόσον σε όλες τις συναλλαγές εσόδων εφαρμόζεται το ΔΛΠ 18 και όχι το ΔΛΠ 11. 

 
ΕΔΔΠΧΑ 16: «Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό» 

Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος 

που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληροί τους όρους για 

λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με 

τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια 

κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. 

Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για 

οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 

 
 

Πρότυπα υποχρεωτικά για τις χρήσεις μετά την 1/1/2009 

Αντικατάσταση του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Επιχειρηματικές Συνενώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές 

καταστάσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Το νέο πρότυπο εισάγει αλλαγές στα θέματα αναγνώρισης και επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων, 

των υποχρεώσεων, της υπεραξίας και των δικαιωμάτων μειοψηφίας, καθώς και στις απαιτούμενες 

γνωστοποιήσεις, κατά τις συνενώσεις επιχειρήσεων. Η εφαρμογή του θα έχει επίδραση στις μελλοντικές 

αγορές επιχειρήσεων. Πάντως ο όμιλος δεν προτίθεται να προβεί σε νωρίτερη εφαρμογή του προτύπου, (η 

οποία επιτρέπεται) για αγορές στις οποίες ενδεχομένως προβεί, πριν την ημερομηνία της υποχρεωτικής 

ισχύος του. 

 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα 

των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν 

επηρεάζει στον Όμιλο καθώς η λογιστική αντιστάθμισης που εφαρμόζει ο Όμιλος δεν εμπίπτει στην 

περιπτώσεις που αναφέρει η τροποποίηση. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 

αναφοράς» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη 

φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου 

και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις υποχρεώσεις 

παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση 

δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2010) 
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Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό 

για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις 

ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή 

υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010) 

Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα 

πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής 

για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα 

συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 

προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους 

τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η 

συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 

 

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011). 

Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα 

μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. 

Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις 

λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει 

και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, 

των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις 

ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να 

επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 

κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την 

επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την από-αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, 

την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν συγκεκριμένα 

κόστη συναλλαγών, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος, είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το 

επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας, σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό 
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μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα 

απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε 

εύλογη αξία. Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 

πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που 

δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση 

για κάθε ένα χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης 

αξίας δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη 

εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το 

κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 

υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013. 

 

Διερμηνείες υποχρεωτικές για τις χρήσεις μετά την 1/1/2009 

 
ΕΔΔΠΧΑ 12: «Συμφωνίες Παραχώρησης» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για 
τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 

Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία 

αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

 
 ΕΔΔΠΧΑ 17: «Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 
 

Η Διερμηνεία αυτή διευκρινίζει τα εξής θέματα: 

- το μέρισμα πληρωτέο πρέπει να αναγνωρίζεται όταν το μέρισμα έχει εγκριθεί και δεν βρίσκεται πλέον 

στη διάθεση της Εταιρίας, 

- η Εταιρία πρέπει να επιμετράει το μέρισμα πληρωτέο στην εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών 

στοιχείων που πρόκειται να διανεμηθούν, 

- η Εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του μερίσματος που πληρώθηκε και της λογιστικής 

αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων που διανέμονται στα αποτελέσματα, και 

- η Εταιρία πρέπει να παρέχει πρόσθετες γνωστοποιήσεις, εφόσον τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία που 

κατέχονται προκειμένου για διανομή στους ιδιοκτήτες πληρούν τον ορισμό της διακοπείσας 

δραστηριότητας. 

Η διερμηνεία 17 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διανομής μη-χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε 

αναλογική βάση, εκτός εάν πρόκειται για συναλλαγές που ελέγχονται από κοινού. Η διερμηνεία έχει 

μελλοντική εφαρμογή ενώ ενθαρρύνεται νωρίτερη εφαρμογή. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει τη διερμηνεία αυτή. Ο Όμιλος/Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της διερμηνείας. 
 

ΕΔΔΠΧΑ 18: «Μεταφορές περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται ειδικότερα στον τομέα κοινής ωφέλειας διευκρινίζοντας τον λογιστικό 

χειρισμό συμφωνιών όπου η εταιρεία αποκτά ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ή χρηματικά διαθέσιμα 
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προκειμένου για την κατασκευή σχετικών περιουσιακών στοιχείων) από ένα πελάτη και αυτό το πάγιο 

χρησιμοποιείται ως αντάλλαγμα για την σύνδεση του πελάτη στο δίκτυο ή για την παροχή μελλοντική 

πρόσβασής του έτσι ώστε να τροφοδοτήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες του. Ο Όμιλος/Εταιρεία βρίσκεται στη 

διαδικασία εξέτασης της επίδρασης της διερμηνείας. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010) 

Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει 

συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή 

δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 

Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011) 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε 

ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για 

κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να 

αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει 

εφαρμογή στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 
5.4 Ενοποίηση Θυγατρικών και Συγγενών επιχειρήσεων 

(α) Θυγατρικές επιχειρήσεις 

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. Η λογιστική μέθοδος εξαγοράς 

χρησιμοποιείται για την ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων θυγατρικών. Το κόστος μιας εξαγοράς 

υπολογίζεται ως το άθροισμα των εύλογων αξιών, κατά την ημερομηνία συναλλαγής, των περιουσιακών 

στοιχείων που προσφέρονται, των μετοχών που εκδίδονται και των υποχρεώσεων που υφίστανται ή 

αναλαμβάνονται πλέον οποιουδήποτε κόστους που σχετίζεται άμεσα με την εξαγορά. Τα αποκτώμενα 

στοιχεία ενεργητικού, οι υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις υπολογίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 

τους κατά την ημερομηνία συναλλαγής, ανεξάρτητα από το ύψος του ποσοστού της μειοψηφίας. 

Η διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων των αποκτόμενων στοιχείων ενεργητικού της θυγατρικής που αποκτήθηκε, αναγράφεται ως 

υπεραξία. Όταν το κόστος της εξαγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των αποκτώμενων στοιχείων 

ενεργητικού, υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής που αποκτήθηκε, η διαφορά 

αναγνωρίζεται άμεσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα δικαιώματα μειοψηφίας αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των ιδίων κεφαλαίων 

που δεν αναλογούν στον Όμιλο. Τα δικαιώματα μειοψηφίας παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιημένη 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων καθώς και σε διακριτή γραμμή στα ίδια κεφάλαια της ενοποιημένης 

κατάστασης ισολογισμού. Σε περίπτωση εξαγοράς δικαιωμάτων μειοψηφίας από την Εταιρία, η διαφορά 

μεταξύ του τιμήματος εξαγοράς και της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας που εξαγοράζεται 

αναγνωρίζεται ως υπεραξία. 
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Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά 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. 

Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών συμπίπτει με αυτή της μητρικής 

Εταιρίας. 

 (β) Συγγενείς επιχειρήσεις 

Συγγενείς επιχειρήσεις αποκαλούνται οι νομικές οντότητες όπου η συμμετοχή του Ομίλου, μετά δικαιωμάτων 

ψήφου, είναι μεταξύ 20% και 50%, καθώς και οι εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή 

αλλά δεν τις ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσης. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις 

εμπεριέχουν την υπεραξία (καθαρή από οποιεσδήποτε ζημίες από απαξίωση) που αναγνωρίστηκε κατά την 

εξαγορά. 

Σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο η συμμετοχή του Ομίλου στα κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν μετά την 

εξαγορά των συγγενών εταιριών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και η συμμετοχή του 

Ομίλου επί των αποθεματικών που σχηματίζονται μετά από την εξαγορά αναγνωρίζεται στα λοιπά 

αποθεματικά του Ομίλου. Οι σωρευτικές, μετά από την εξαγορά, μεταβολές στους λογαριασμούς των ιδίων 

κεφαλαίων τροποποιούνται έναντι του εμφανιζόμενου ποσού της επένδυσης. 

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 

απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις εταιρίες αυτές. Οι μη πραγματοποιηθείσες 

ζημιές απαλείφονται επίσης, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη απαξίωσης των στοιχείου ενεργητικού 

όπου μεταφέρθηκε. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εμπεριέχουν υπεραξία που 

προέκυψε κατά την εξαγορά τους. Όταν η αναλογία του Ομίλου στις ζημιές μιας συγγενούς επιχείρησης 

ισούται ή υπερβαίνει το ποσό συμμετοχής του, τότε ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν 

έχει ανειλημμένες υποχρεώσεις ή πραγματοποίησε πληρωμές για λογαριασμό των εταιριών αυτών. 

Οι λογιστικές αρχές των συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί, όποτε κρίθηκε απαραίτητο, για να 

είναι συνεπείς με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 

Η ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων των συγγενών εταιριών συμπίπτει με αυτή της 

μητρικής Εταιρίας. 

 

5.5 Δομή 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 Δεκεμβρίου 2009, είχαν ως 

εξής: 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 80% 0% 80% Ελλάδα Παραγωγή Πανέλων
SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος Συμμετοχική
SIDMA Romania SRL 0% 100% 100% Ρουμανία Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα
SIDMA Bulgaria S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Τομέας Δραστηριότητας
Χώρα 

Εγκατάστασης Μέθοδος ΕνοποίησηςΕπωνυμία

Άμεσο 
Ποσοστό 
Συμμετοχής

Έμμεσο 
Ποσοστό 
Συμμετοχής

Συνολικό 
Ποσοστό 
Συμμετοχής
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Κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2009, δεν υπήρξε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω 

εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 5.11 της 

παρούσας οικονομικής έκθεσης.  

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, 

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου «ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό 

Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό με το οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι 24,18%.  

 

5.6 Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ο Όμιλος, με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά 

το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 8, 

ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην «διοικητική προσέγγιση». Η προσέγγιση αυτή 

επιβάλλει η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται εξωτερικά για τους λειτουργικούς τομείς να είναι αυτή που 

βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα κονδύλια των 

εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων ο 

οποίος, στην περίπτωση της ΣΙΔΜΑ, θεωρείται ότι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος που είναι υπεύθυνος για 

την επιμέτρηση της επιχειρηματικής απόδοσης των λειτουργικών τομέων. Για διοικητικούς σκοπούς ο 

Όμιλος είναι οργανωμένος σε κέντρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικές μονάδες που 

βασίζονται στη φύση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Η ΣΙΔΜΑ έχει δύο λειτουργικούς τομείς 

τον τομέα χάλυβα και τον τομέα των πανέλων.   

Ο Τομέας χάλυβα απαρτίζεται από τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης της  Μητρικής ΣΙΔΜΑ ΑΕ 

καθώς και των Θυγατρικών στα Βαλκάνια SIDMA BULGARIA S.A. και SIDMA ROMANIA S.R.L. στη Βουλγαρία 

και Ρουμανία αντίστοιχα. 

Ο Τομέας πανέλων απαρτίζεται από τη δραστηριότητα κατασκευής και εμπορίας πανέλων, της Θυγατρικής 

εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.. 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Πανέλα Διεταιρικά Σύνολο Χάλυβας Πανέλα Διεταιρικά Σύνολο

Πωλήσεις σε τρίτους 103.500.769 16.635.852 120.136.621 192.264.155 25.109.283 217.373.438

Πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 3.309.242 3.303 -3.312.545 0 2.798.045 47.213 -2.845.258 0

Σύνολο πωλήσεων τομέα 106.810.011 16.639.155 -3.312.545 120.136.621 195.062.200 25.156.496 -2.845.258 217.373.438

Λειτουργικά κέρδη -15.986.228 418.066 130.526 -15.437.635 4.859.962 3.234.120 -152.311 7.941.771

Κέρδη προ φόρων -20.911.171 -75.129 14.283 -20.972.018 -2.652.408 2.498.710 -503.478 -657.176

Κέρδη μετά φόρων -17.383.124 -184.553 12.806 -17.554.872 -2.263.556 1.963.558 -495.219 -795.217

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 150.003.433 24.291.240 174.294.673 196.076.369 27.354.958 223.431.328

Στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων 24.442.139 79.710 -24.521.849 0 21.970.650 79.710 -22.050.360 0

174.445.572 24.370.950 -24.521.849 174.294.673 218.047.019 27.434.668 -22.050.360 223.431.328

Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 121.092.683 14.762.267 135.854.950 148.698.566 17.310.604 166.009.170

Υποχρεώσεις συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων -291.274 23.285 267.989 0 1.180.800 16.115 -1.196.915 0

120.801.409 14.785.552 267.989 135.854.950 149.879.366 17.326.719 -1.196.915 166.009.170

Περίοδος από 01.01.2009 έως 31.12.2009 Περίοδος από 01.01.2008 έως 31.12.2008

 

Σημ: Έχει γίνει απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών 
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Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση 

του ομίλου, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό καθώς επίσης και η ανάλυση κατά λειτουργικό τομέα.  

Ποσά  σε ευρώ             
Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα

Μητρική 73.542.655 1.989.872 75.532.527 146.446.167 4.460.359 150.906.526
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 14.515.037 2.120.815 16.635.853 20.929.773 4.179.510 25.109.283
SIDMA Bulgaria 0 10.236.998 10.236.998 0 20.231.591 20.231.591
SIDMA Romania 0 17.731.243 17.731.243 0 21.126.039 21.126.039
Σύνολο  Ομίλου 88.057.693 32.078.929 120.136.621 167.375.940 49.997.498 217.373.438

31.12.200831.12.2009

 

 

5.7 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. 
 
 
5.8 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 

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 ζωής τους που εκτιμήθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου, ως εξής: 
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- 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. 

 

Δεν 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. 

 

 
5.9 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Α. Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά μεταξύ αξίας 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 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 ταμειακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται ως ιδιαίτερη μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών.  
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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 ΔΣ σε 8 έτη.  

 
 
5.10 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 αποσβεστέα 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.      

 
5.11 Συμμετοχές-Χρεόγραφα 

Κατά την τρέχουσα χρήση δεν πραγματοποιήθηκε μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των εταιριών που 

περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση.  

 

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στη συμμετοχή στη SIDMA Romania SRL, η ενοποίηση κατά την προηγούμενη 

χρήση πραγματοποιήθηκε μέχρι την ημερομηνία εξαγοράς (19/5/2008) με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης ως 

συγγενής εταιρία (ποσοστό 50%), ενώ από την ημερομηνία αυτή και μετά που αποκτήθηκε ο έλεγχος των 

δικαιωμάτων ψήφου (ποσοστό 100%), η εταιρία ενοποιήθηκε ως θυγατρική με τη μέθοδο της Ολικής 

Ενοποίησης και η υπεραξία εμφανίστηκε σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 3 ως άυλο πάγιο. Η ίδια μέθοδος (ολική 

ενοποίηση) χρησιμοποιήθηκε για την ενοποίηση της συγκεκριμένης εταιρείας και κατά τη φετινή χρήση.  

 

Στην παράγραφο 5.4 αναφέρονται οι τεχνικές αποτίμησης των συμμετοχών του Ομίλου. 

 
5.12 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ αξίας κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η αξία κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να 

φθάσουν στην παρούσα κατάσταση και θέση τους, προσδιορίζεται δε βάσει της μεθόδου του ετήσιου 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. 

 
5.13 Παράγωγα και Λογιστική αντιστάθμισης 

Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα παράγωγα 
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χρηματοοικονομικά στοιχεία απεικονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και 

στις υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική. Η εύλογη αξία τους προσδιορίζεται από την τιμή που 

έχουν σε μια ενεργό αγορά, ή με την χρησιμοποίηση τεχνικών αποτίμησης σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει 

ενεργός αγορά για τα μέσα αυτά. 

H μέθοδος αναγνώρισης του κέρδους ή της ζημίας εξαρτάται από το εάν ένα παράγωγο έχει προσδιορισθεί 

ως αντισταθμιστικό στοιχείο και εάν πρόκειται για αντιστάθμιση από τη φύση του στοιχείου που 

αντισταθμίζει.  

Κέρδη ή ζημίες από την μεταβολή κατά τη διάρκεια της χρήσης, της εύλογης αξίας των παραγώγων που δεν 

αναγνωρίζονται σαν μέσα αντιστάθμισης, αναγνωρίζονται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων. Η Εταιρία 

χρησιμοποιεί την λογιστική της αντιστάθμισης στην περίπτωση όπου κατά την έναρξη της αντισταθμιστικής 

συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, η Εταιρία μπορεί 

να προσδιορίζει και να τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και 

του μέσου αντιστάθμισης αναφορικά με την διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική της για την ανάληψη 

της αντιστάθμισης. Επιπλέον λογιστική της αντιστάθμισης ακολουθείται μόνο όταν η αντιστάθμιση 

αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική και μπορεί να επιμετρηθεί με αξιοπιστία και σε συνεχή βάση, για 

όλες τις καλυπτόμενες περιόδους αναφοράς για τις οποίες είχε προσδιοριστεί, ως προς τον συμψηφισμό των 

μεταβολών της εύλογης αξίας ή των ταμιακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο κίνδυνο. Η 

Εταιρεία διενεργεί αντιστάθμιση ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία. 

 
5.14 Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών η Εταιρία προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους που προκαλούν 

μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση ή μία 

μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης. Για τα παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που χαρακτηρίζονται ως αντισταθμιστικά μέσα σε μια σχέση αντιστάθμισης 

ταμειακών ροών απαιτούνται συγκεκριμένοι λογιστικοί χειρισμοί. Για να πληροί τις προϋποθέσεις για 

αναγνώριση της λογιστικής αντιστάθμισης, μία αντισταθμιστική σχέση θα πρέπει να πληρούνται ορισμένα 

αυστηρές συνθήκες που αφορούν στην τεκμηρίωση, την πιθανότητα εμφάνισης την αποτελεσματικότητα 

της αντιστάθμισης και την αξιοπιστία της επιμέτρησης της. 

Κατά την τρέχουσα περίοδο η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει συγκεκριμένα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίου 

(interest rate swaps) ως αντισταθμιστικά εργαλεία για σχέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου . 

Οι μεταβολές στη λογιστική αξία του αποτελεσματικού μέρους του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται 

στα ίδια κεφάλαια ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στις 

περιόδους που τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμιακών ροών εκπνεύσει ή πωληθεί διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς να 

αντικατασταθεί ή όταν ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για τη λογιστική 

αντιστάθμισης κάθε σωρευτικό κέρδος ή ζημία που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη τη στιγμή παραμένει 

στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται όταν η προσδοκώμενη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Εάν η σχετιζόμενη 

συναλλαγή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
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5.15 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.  

Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται στα αποτελέσματα, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις 

διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας πρόβλεψης. 
 
5.16 Συμψηφισμός  
Όπου υπάρχει νομικά  εκτελέσιμο δικαίωμα συμψηφισμού για αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης της υποχρέωσης και παράλληλης 

ρευστοποίησης του περιουσιακού στοιχείου ή τακτοποίησης µε συμψηφισμό, όλες οι σχετικές 

χρηματοοικονομικές επιδράσεις συμψηφίζονται. 
 
 
5.17  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. 

 

 
5.18  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 Δ.Π.Χ.Α 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. 

 

  
5.19  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 Διαφοράς 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.  
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5.20 Προγράμματα Χορήγησης Μετοχών σε Μέλη του ΔΣ και σε Στελέχη  

Η εταιρεία έχει σε ισχύ προγράμματα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 

διοικητικά στελέχη του Ομίλου ΣΙΔΜΑ Α.Ε. μέσω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης. Το κόστος των εν λόγω 

συναλλαγών ορίζεται ως η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης κατά την ημερομηνία παραχώρησης 

των προγραμμάτων από την Διοίκηση. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω κατάλληλων μοντέλων 

αποτίμησης. Το κόστος των προγραμμάτων δικαιωμάτων προαίρεσης αναγνωρίζεται σαν δαπάνη στα 

αποτελέσματα με αντίστοιχη πίστωση σε ιδιαίτερο αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια στις χρήσεις κατά τη 

διάρκεια των οποίων ικανοποιούνται σταδιακά οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης των σχετικών δικαιωμάτων.  

 

 
5.21  Δανεισμός 

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.  

 

 
5.22  Κρατικές επιχορηγήσεις 

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

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, 

με τη σταθερή μέθοδο, με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 

 

 
5.23  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. 

 

Κατά την τρέχουσα χρήση δεν έχει υπολογιστεί φόρος εισοδήματος λόγω ζημιογόνου αποτελέσματος για τη 

μητρική εταιρεία, ενώ αντίθετα έχει υπολογιστεί φόρος επί των κερδών μίας εκ των εταιρειών του ομίλου, 

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

φορολογικούς συντελεστές (25%). Επίσης στην τρέχουσα χρήση, έγιναν επενδύσεις που υπάγονται στην 

κατηγορία «φορολογική απαλλαγή» της  περ. γ΄  της § 1, του  άρθρο  1, του  Ν.3299/2004, και οι 

οποίες θα σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό από τα κέρδη των επόμενων χρήσεων.  
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

συμψηφισθούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό 

ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή 

του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές. Οι αναβαλλόμενες 

φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές που 

αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, μέχρι την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν 

φορολογικό έξοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την 

έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

 
5.24 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.  

 
5.25 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. 

 

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.  

 
5.26  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.  
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(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. 

 
5.27 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. 

 
5.28 Διανομή 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. 

 
5.29 Διαχείριση 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 

πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Το έτος 2009 κανένας πελάτης δεν είχε 

συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερο του 2.0%. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 

 

(β) 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. Δάνεια με 

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

 
Η διακύμανση των χρηματοοικονομικών εξόδων σε επίπεδο ομίλου ανάλογα με το μέσο δανεισμό φαίνεται 
παρακάτω: 
 

Κάθε μισή μονάδα αυξομείωσης στο μέσο κόστος δανεισμού για το 2009 (περίπου 6,2%) για καθαρό 

δανεισμό ύψους € 102 εκ., επιφέρει ετήσια διακύμανση στα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, ύψους € 

510 χιλ. και κατά επέκταση και στα αποτελέσματα του. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Ο Όμιλος έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των διαθέσιμων γραμμών του και ανά πάσα 

χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια τουλάχιστον 20% επί του συνόλου.   Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι η Μητρική εταιρεία στο τέλος του έτους έκανε χρήση του 57% των συνολικών διαθεσίμων 

πιστωτικών ορίων της. 

 

(δ) Κίνδυνος αυξομείωσης τιμών πρώτων υλών 

Οι τιμές πώλησης των παραγομένων προϊόντων υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των πρώτων 

υλών. Οι αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) 

το περιθώριο κέρδους της Εταιρίας, καθόσον οι μεταβολές στις τιμές πώλησης των προϊόντων δεν δύναται 

να είναι απόλυτα συγχρονισμένες με τις μεταβολές τιμών των αγορών και με τις μεταβολές τιμών των 

αποθεμάτων της Εταιρίας. Η αυξομείωση των τιμών των μετάλλων δεν καλύπτεται με πράξεις αντιστάθμισης 

κινδύνου (hedging) από την Εταιρεία με αποτέλεσμα  να  επηρεάζονται  αντίστοιχα τα αποτελέσματά της 

μέσω υποτίμησης ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 

Εντούτοις, η Εταιρία διατηρεί διαρκή επαφή και άριστη συνεργασία με όλους τους βασικούς προμηθευτές 

της, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται άμεσα για όλες τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά του χάλυβα, 

φροντίζοντας να προετοιμάζεται έγκαιρα και να τροποποιεί την εμπορική της πολιτική (αγορές και πωλήσεις) 

αναλόγως των εκάστοτε διαμορφούμενων τάσεων.  

 

(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του 

διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό μέρος των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Ο 

Όμιλος για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος . 

Επιπλέον υπάρχει  έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους από επενδύσεις σε χώρες του 

εξωτερικού (Θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία). Πολιτική του Ομίλου είναι να χρησιμοποιεί, για τις 

επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο μετατροπής, ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο, δανεισμό στο αντίστοιχο νόµισµα - εφόσον αυτό 

είναι εφικτό με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο σε περίπτωση υποτίμησης των τοπικών 

νομισμάτων σε σχέση με το ευρώ. 
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5.30  Διαχείριση κεφαλαίου 

Η πολιτική του Ομίλου συνίσταται στη διατήρηση μιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να διατηρεί την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών, πιστωτών και της αγοράς σ’ αυτόν  και να επιτρέπει την μελλοντική ανάπτυξη 

των δραστηριοτήτων του. Ο Όμιλος παρακολουθεί την απόδοση του κεφαλαίου, την οποία ορίζει  ως τα 

καθαρά αποτελέσματα διαιρεμένα με το σύνολο της καθαρής θέσης, εξαιρώντας τα δικαιώματα μειοψηφίας, 

καθώς επίσης παρακολουθεί το επίπεδο των μερισμάτων στους μετόχους . 

Ο Όμιλος προσπαθεί να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν εφικτές με 

υψηλότερα επίπεδα δανεισμού και των πλεονεκτημάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε μια ισχυρή και 

υγιής κεφαλαιακή θέση. Ο Όμιλος δεν διαθέτει ένα συγκεκριμένο πλάνο αγοράς ιδίων μετοχών. Δεν υπήρξαν 

αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όμιλος σχετικά με τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της 

χρήσης. Οι εταιρείες του ομίλου που διέπονται από το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών Κ.Ν 2190/20, 

συμμορφώνονται πλήρως με τις  διατάξεις που έχουν σχέση με τα ίδια κεφάλαια και οι οποίες  είναι οι εξής: 

• Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την διανομή 

τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό 

κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η 

διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο. 

• Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του 

μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, 

μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας 

ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

• Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού 

κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί με 

δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

• Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του Τακτικού 

αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής 

μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού Αποτελέσματα εις Νέον. Ο 

σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 

του μετοχικού κεφαλαίου. 

• Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον 

των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού 

αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία 

τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην 

περίπτωση αυτή, το μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα 

ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, 

εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους 

μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος. 
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5.31 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. 

Η Διοίκηση της εταιρίας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των 

μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά 

αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2009, 

αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και 

απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την 

άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι 

περιορισμένος. 

 

5.32 Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου ήταν αναγκαίο τα συγκριτικά στοιχεία έχουν ανακατανεμηθεί για να συμφωνούν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση των στοιχείων της παρούσης χρήσεως. Συγκεκριμένα στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων της 

προηγούμενης Χρήσης (Ομίλου και Εταιρίας) έχουν προστεθεί έπειτα από τα Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων τα 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα, και αντίστοιχα  έχουν αναμορφωθεί  οι Πίνακες Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων καθώς 

και επί μέρους στοιχεία των Ιδίων Κεφαλαίων και της αναβαλλόμενης φορολογίας στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης. Η παραπάνω κίνηση δεν προκαλεί καμία επίδραση στην Καθαρή Θέση (Ομίλου και 

Εταιρίας). 

 

6 Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασμών 
6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2008 15.831.278 18.685.347 18.448.886 1.554.647 1.321.344 3.381.880 59.223.380
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.974.799 -4.983.483 -465.736 -1.013.520 0 -8.437.539

  Λογιστική αξία την 1.1.2008 15.831.278 16.710.548 13.465.403 1.088.910 307.824 3.381.880 50.785.842

Προσθήκες 1.720.108 6.658.595 3.484.785 275.953 218.006 5.136.172 17.493.620
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές 0 0 -190.448 -21.130 -15.033 -3.056.378 -3.282.989
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -785.072 -2.191.602 -216.166 -113.606 0 -3.306.446
Αποσβέσεις προηγούμενης χρήσεως παγίων 
συγγενούς (πριν την απόκτηση ελέγχου με 
ημερομηνία 19/5/2008)

0 -67.012 -80.241 -67.342 -14.046 0 -228.642

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 56.699 18.404 14.803 0 89.905
Συναλλαγματικές διαφορές -79.098 -309.778 -112.942 -8.467 -2.584 -301 -513.170
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2008 17.551.385 25.343.942 21.743.223 1.809.470 1.524.317 5.461.673 73.434.011
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -2.826.884 -7.198.626 -730.841 -1.126.370 0 -11.882.721
Συναλλαγματικές διαφορές -79.098 -309.778 -112.942 -8.467 -2.584 -301 -513.170

  Λογιστική αξία την 31.12.2008 17.472.288 22.207.281 14.431.655 1.070.163 395.362 5.461.372 61.038.120

Προσθήκες 0 4.339.995 3.440.678 114.940 138.470 3.305.093 11.339.176
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές 0 -8.375 -279.035 -17.889 7.389 -8.012.617 -8.310.527
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -882.334 -2.249.292 -226.244 -116.074 0 -3.473.944
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 592 4.428 12.411 -248 0 17.183
Συναλλαγματικές διαφορές -92.827 -215.555 -62.552 -4.956 -4.091 -1.081 -381.061
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009 17.551.385 29.675.563 24.904.867 1.906.520 1.670.176 754.149 76.462.660
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -3.708.626 -9.443.490 -944.674 -1.242.692 0 -15.339.482
Συναλλαγματικές διαφορές -171.925 -525.333 -175.494 -13.422 -6.675 -1.382 -894.230

  Λογιστική αξία την 31.12.2009 17.379.461 25.441.604 15.285.883 948.424 420.809 752.767 60.228.948

Ομίλου
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Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2008 14.477.055 14.539.022 11.515.110 1.236.769 1.102.128 1.014.488 43.884.572
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -1.189.915 -3.329.224 -293.575 -912.054 0 -5.724.768

  Λογιστική αξία την 1.1.2008 14.477.055 13.349.107 8.185.886 943.194 190.075 1.014.488 38.159.804

Προσθήκες 25.822 293.722 1.858.689 42.300 99.560 5.002.195 7.322.287
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές -190.898 -21.130 -15.033 -888.483 -1.115.543
Αποσβέσεις χρήσεως -441.989 -1.437.308 -152.702 -71.977 -2.103.975
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 56.701 18.404 14.803 89.907
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2008 14.502.877 14.832.744 13.182.901 1.257.940 1.186.655 5.128.200 50.091.316
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -1.631.904 -4.709.831 -427.873 -969.228 0 -7.738.836

  Λογιστική αξία την 31.12.2008 14.502.877 13.200.840 8.473.070 830.067 217.427 5.128.200 42.352.480
check 0 0 0 0 0 0 0
Προσθήκες 4.328.298 3.152.953 120.640 102.798 2.508.975 10.213.664
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές -590.097 -8.329 -986 -7.529.175 -8.128.587
Αποσβέσεις χρήσεως -510.177 -1.424.117 -162.660 -71.896 -2.168.850
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 24.545 2.664 344 27.553
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009 14.502.877 19.161.041 15.745.758 1.370.250 1.288.466 108.001 52.176.393
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -2.142.080 -6.109.403 -587.869 -1.040.780 0 -9.880.134

  Λογιστική αξία την 31.12.2009 14.502.877 17.018.961 9.636.354 782.381 247.686 108.001 42.296.259

Εταιρίας

 
 

Επί των ακινήτων της εταιρείας και του ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη πλην των ακινήτων της 

θυγατρικής εταιρείας SIDMA Romania S.R.L. επί των οποίων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών 

ποσού € 6.5 εκ. (βλέπε σημείωση 6.13).  

 

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

Υπεραξία        
Λογισμικά 

προγράμματα  Σύνολο
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2008 0 1.144.794 1.144.794
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -390.713 -390.713

  Λογιστική αξία την 1.1.2008 0 754.080 754.080

Προσθήκες 691.115 65.491 756.606
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές 0 0
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -166.168 -166.168
Αποσβέσεις προηγούμενης χρήσεως παγίων 
συγγενούς (πριν την απόκτηση ελέγχου με 
ημερομηνία 19/5/2008)

0 -6.569 -6.569

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές 0 -873 -873
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2008 691.115 1.210.285 1.901.400
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -564.324 -563.451
Συναλλαγματικές διαφορές 0 -873 -873

  Λογιστική αξία την 31.12.2008 691.115 645.087 1.337.076
0

Προσθήκες 0 69.655 69.655
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές 0 -15.105 -15.105
Αποσβέσεις χρήσεως 0 -175.867 -175.867
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0
Συναλλαγματικές διαφορές 0 -838 -838
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009 691.115 1.264.835 1.955.950
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις 0 -740.191 -739.318
Συναλλαγματικές διαφορές 0 -1.712 -1.712

  Λογιστική αξία την 31.12.2009 691.115 522.932 1.214.921

Ομίλου

 
 
Η υπεραξία προήλθε από εξαγορά θυγατρικής εταιρείας η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερη μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Το ανακτήσιμο ποσό της ανωτέρω μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίστηκε 

με βάση τη μέθοδο της αξίας χρήσης. 

Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε χρησιμοποιώντας  προβλέψεις ταμειακών ροών που βασίστηκαν στα 

εγκεκριμένα από τη Διοίκηση πενταετή επιχειρηματικά σχέδια και τα οποία προβλήθηκαν μετά στο διηνεκές 

βασιζόμενα σε ρυθμό ανάπτυξης 2%. H πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων για την επόμενη πενταετία 
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βασίσθηκε στη σχέση μεταξύ των αναμενόμενων πωλήσεων του κλάδου και των αντίστοιχων πωλήσεων 

της εταιρείας (η σχέση αυτή καθορίζει το μερίδιο αγοράς της εταιρείας).  
Οι βασικές παραδοχές που λήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό της αξίας χρήσης των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 ήταν οι εξής:   

Επιτόκιο προεξόφλησης: 11,2%  

Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς:  5% 

Περιθώριο ΕΒΙΤDA: 6% - 9% 

 

Οι βασικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι συνεπείς με ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές 

πληροφόρησης . Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου απομείωσης κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009 δεν 

προέκυψαν ζημίες απομείωσης  αναφορικά με την ανωτέρω υπεραξία.   

 
 

Υπεραξία
Λογισμικά 

προγράμματα  Σύνολο
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2008 1.044.630 1.044.630
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -378.967 -378.967

  Λογιστική αξία την 1.1.2008 665.663 665.663

Προσθήκες 29.247 29.247
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές 0 0
Αποσβέσεις χρήσεως -132.717 -132.717
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2008 1.073.878 1.073.878
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -511.684 -511.684

  Λογιστική αξία την 31.12.2008 562.194 562.194
0

Προσθήκες 62.848 62.848
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές -14.930 -14.930
Αποσβέσεις χρήσεως -140.781 -140.781
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009 1.121.796 1.121.796
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις -652.465 -652.465

  Λογιστική αξία την 31.12.2009 469.331 469.331

Εταιρίας

 
 
 
6.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές  

Οι  επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Αρχή περιόδου 0 0 12.627.327 5.783.601
Προσθήκες (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής) 0 0 2.050.000 6.843.726
Εξαγορά επιπλέον ποσοστού συμμετοχής 0 0 0 0
Υπόλοιπο λήξεως 0 0 14.677.327 12.627.327

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Αφορά τη συμμετοχή στις θυγατρικές ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. με ποσοστό 80% και "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" 
με ποσοστό 100%.  
 

Η ανάλυση των επενδύσεων στις δύο θυγατρικές για τη χρήση 2009 αναλύεται ως εξής: 
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ΠΑΝΕΛΚΟ

SIDMA 
WORLWIDE 

CYPRUS Σύνολο
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 3.802.998 8.824.329 12.627.327
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 0 2.050.000 2.050.000
Υπόλοιπο λήξης περιόδου 3.802.998 10.874.329 14.677.327

31.12.2009

 
 

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

SIDMA Bulgaria SIDMA Romania Σύνολο
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (1/1/2009) 3.894.954 4.839.635 8.734.589
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Υπόλοιπο λήξης περιόδου (31/12/2009) 4.894.954 5.839.635 10.734.589

31.12.2009

 
 
 
6.4 Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
 

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού περιλαμβάνουν τις δοσμένες εγγυήσεις που πρόκειται να 

εισπραχθούν σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύνταξης του 

Ισολογισμού. Η εύλογη αξία των συγκεκριμένων απαιτήσεων δεν διαφέρει ουσιωδώς από αυτή που 

παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις και υπόκειται σε επανεκτίμηση ετησίως. 
 
 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Δοσμένες Εγγυήσεις 38.703 458.670 418.027
Αναβαλλόμενες Φορολογικές απαιτήσεις 47.863 336.375 47.863 0
Σύνολο 86.567 795.045 47.863 418.027

ΕταιρίαςΟμίλου

 
 

Οι ανωτέρω αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις προέρχονται από τη θυγατρική εταιρεία SΙDΜΑ 

ROMANIA SRL και αφορούν τις ζημίες που αναμένεται να συμψηφιστούν φορολογικά μετά τη χρήση 2009. 
 
6.5 Αποθέματα  

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Εμπορεύματα 9.455.805 20.904.436 5.668.491 15.238.911
Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 7.018.295 9.608.755 5.819.964 8.345.704
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά 10.677.340 24.265.897 5.721.861 16.695.391
Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 33.502 50.334 1.718 49.024
Σύνολο 27.184.942 54.829.421 17.212.035 40.329.030

Ομίλου Εταιρίας

 
 
6.6 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   

   

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Πελάτες 29.307.762 45.318.440 22.395.799 35.946.939
Γραμμάτια εισπρακτέα 1.555.838 1.643.890 29.650 81.306
Επιταγές εισπρακτέες 34.865.692 39.920.201 26.068.415 31.701.567
Σύνολο 65.729.292 86.882.531 48.493.864 67.729.813

Ομίλου Εταιρίας
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις  λογιστικές αξίες 
Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων για την εταιρεία και τον όμιλο φαίνεται παρακάτω: 
 
Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες) 0-120 121-150 151-180 181+ Σύνολο
Σύνολο Απαιτήσεων
Εταιρείας 21.150.693 8.697.390 11.860.377 6.785.403 48.493.864
Ομίλου 34.977.329 9.697.255 12.486.108 8.568.600 65.729.292  
 

 
6.7 Λοιπές απαιτήσεις     

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Χρεώστες διάφοροι 2.515.226 4.286.643 2.658.535 4.211.458
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (φόρους κλπ) 522.239 464.592 0 0
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες 4.017.831 4.810.308 2.568.192 3.269.072
Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή 0 2.408 0 0
Έξοδα επομένων χρήσεων 174.209 242.724 43.683 200.343
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0 6.877 0 0
Προκαταβολές και δάνεια σε εργαζόμενους 29.636 26.058 27.275 18.574
Μείον:  προβλέψεις  απομείωσης -2.661.573 -3.729.646 -1.553.856 -2.442.106
Σύνολο 4.597.568 6.109.964 3.743.828 5.257.341

Ομίλου Εταιρίας

 

 
6.8 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα  

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Διαθέσιμα στο ταμείο 100.452 273.184 14.916 22.498
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 12.673.478 12.165.986 11.234.102 10.671.318
Σύνολο 12.773.930 12.439.170 11.249.019 10.693.816

Ομίλου Εταιρίας

 
 
 
 
6.9 Μετοχικό κεφάλαιο  και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Μετοχικό  Κεφάλαιο (10.000.000 μετ * 1,35  €) 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Διαφορά 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. 

 

6.10 Αποθεματικά Κεφάλαια     

Τακτικό 
αποθεματικο

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα και 
Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων

Υπεραξία  από 
μετατροπή ή 
συγχώνευση 
θυγατρικής

Συναλλαγματικές 
διαφορές από 
ενσωμάτωση 

συγγενών εταιριών 
εξωτερικού

Αποθεματικά από 
αποτίμηση 
ακινήτων σε 

τρέχουσες αξίες

Χρεωστική 
υπεραξία από 
εξαγορά 
θυγατρικής

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.337.152 239.720 25.275 9.037.494 1.403.658 26.671 0 0 13.069.970
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά 
κέρδη χρήσης

69.472 0 585.000 273.180 0 0 0 0 927.652

Λοιπές μεταβολές 0 0 101.449 0 0 958.285 (934.785) 124.949
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 2.406.624 239.720 711.724 9.310.674 1.403.658 26.671 958.285 (934.785) 14.122.571
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά 
κέρδη χρήσης 26.704 0 0 305.957,93 0 0 0 0 332.662
Λοιπές μεταβολές 0 0 93.793 (383.305) 0 0 0 0 (289.512)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 2.433.328 239.720 805.517 9.233.327 1.403.658 26.671 958.285 (934.785) 14.165.722

Ομίλου
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Τακτικό 
αποθεματικο

Έκτακτα 
Αποθεματικά

Ειδικά 
αποθεματικά

Αφορολόγητα και 
Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων

Υπεραξία  από 
μετατροπή ή 
συγχώνευση 
θυγατρικής

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2008 2.138.055 239.720 25.275 8.263.577 1.403.658 12.070.285
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά 
κέρδη χρήσης

0 585.000 585.000

Λοιπές μεταβολές 101.449 0 101.449
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2008 2.138.055 239.720 711.724 8.263.577 1.403.658 12.756.734
Σχηματισμός αποθεματικών από καθαρά 
κέρδη χρήσης 26.704 0 305.957,93 332.662
Λοιπές μεταβολές 93.793 (383.305) (289.512)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 2.164.759 239.720 805.517 8.186.230 1.403.658 12.799.885

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. 

 

Στα αποθεματικά κεφάλαια έχει προστεθεί και ποσό που αντιστοιχεί στο έξοδο που βάρυνε τη χρήση για τα 

δικαιώματα  προαίρεσης που κατοχυρώθηκαν κατά τη χρήση του 2007, 2008 και του 2009. Η εταιρεία 

υιοθέτησε πρόγραμμα χορήγησης μετοχών της σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διοικητικά 

στελέχη μέσω άσκησης (Stock Option Plan) και χορηγεί μετοχές με αντιστοιχία μίας μετοχής ανά δικαίωμα. 

Ο αριθμός των δικαιωμάτων που χορηγούνται ανά φυσικό πρόσωπο αποφασίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και εντός των ορίων που παρέχονται από το πρόγραμμα χορήγησης των μετοχών 

(«πρόγραμμα»).  Οι κυριότεροι όροι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:  

• Η τιμή διαθέσεως κάθε μετοχής έχει καθορισθεί ως η μεγαλύτερη μεταξύ της μέσης τιμής 

κλεισίματος της μετοχής το τελευταίο τρίμηνο του έτους που προηγείται του έτους της 

χορήγησης και της τιμής εισαγωγής της μετοχής στο Χ.Α. (€ 5,30) μειούμενης κατά το μέρισμα 

που δόθηκε στους μετόχους αμέσως μετά την εισαγωγή (€ 0,28). Η τιμή αυτή ισούται με € 5,02 

ανά μετοχή. 

• Δικαιούχοι του δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς μετοχών είναι τα ανώτατα διευθυντικά 

στελέχη της ΣΙΔΜΑ και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας 

κατά το χρόνο εγκρίσεως του προγράμματος από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 

Εταιρείας. 

• Ο ακριβής αριθμός των δικαιωμάτων, που έχει χορηγηθεί σε κάθε δικαιούχο έχει ορισθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σύμφωνα με τη θέση του δικαιούχου, την αποδοτικότητα 

του και την εν γένει παρουσία του στην Εταιρεία.  

• Τα δικαιώματα ωριμάζουν σε 3 έτη αλλά οι δικαιούχοι δύνανται να τα ασκήσουν από το πρώτο 

έτος διάθεσης τους σε ποσοστό 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων. Στη συνέχεια με τη 

συμπλήρωση του δεύτερου και τρίτου έτους από τη διάθεση τους θα μπορούν να ασκήσουν σε 

ποσοστό 2/3 και 3/3 αντίστοιχα του συνόλου των δικαιωμάτων.  

• Τα δικαιώματα έχουν διάρκεια ζωής 10 ετών.  
 

Για το 2009 καταχωρήθηκαν 97.800 δικαιώματα και η εύλογη αξία τους εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία 

της διάθεσης τους χρησιμοποιώντας το μοντέλο Black-Scholes. Μέχρι 31.12.2009 δεν είχε ασκηθεί κανένα 

δικαίωμα. 
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6.11 Κέρδη εις νέον    

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο προηγούμενης χρήσεως 17.902.980 21.743.365 19.438.543 20.987.029
Διανεμηθέντα μερίσματα & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών
Δ.Σ. προηγούμενης χρήσεως 0 -1.500.000 0 -1.500.000
Λοιπές προσαρμογές απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον 77.347 -82.356 77.347 0
Προτεινόμενα μερίσματα τρέχουσας χρήσεως 0 0 0 0
Σχηματισμός αποθεματικών από κέρδη χρήσης -26.704 0 -26.704 0
Κέρδη χρήσεως (μετά από φόρους και διάθεση κερδών) -18.971.718 -2.258.029 -13.521.749 -48.486
Σύνολo -1.018.095 17.902.980 5.967.437 19.438.543

Ομίλου Εταιρίας

 
 

6.12 Δικαιώματα μειοψηφίας     

31.12.2009 31.12.2008
Δικαιώματα Μειοψηφίας προηγούμενης χρήσεως 2.021.607 1.964.100
Εξαγορά ποσοστών μειοψηφίας 0 -209.542
Μερίσματα & αμοιβές διευθυντικών στελεχών πληρωθέντα -25.200 -117.600
Δικαιώματα μειοψηφίας επί των αποτελεσμάτων χρήσεως -79.310 384.648
Σύνολo 1.917.097 2.021.607

Ομίλου

 
 
6.13 Δάνεια & Χρηματοδοτικές Μισθώσεις   

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 80.025.509 79.250.387 65.483.841 64.198.794
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 51.776 289.497 0 4.397

Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων (α) 80.077.286 79.539.885 65.483.841 64.203.190
0 0 0 0,0

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 24.063.345 44.637.641 8.026.354 27.746.296
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 246.492 364.043 0 0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση

666.015 684.336 0 0

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 24.975.852 45.686.020 8.026.354 27.746.296
0 0 0 0,0

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) 105.053.138 125.225.905 73.510.195 91.949.487

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός αναφέρεται κυρίως σε ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η εταιρεία και ο 

όμιλος τα οποία είναι απλά μη μετατρέψιμα και  διαιρούνται σε απλές ανώνυμες ομολογίες, παρέχουν στους 

ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου,  είναι διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών πληρωτέα στη 

λήξη τους  και αναλύονται ως εξής:   

 

Ημερομηνία Λήξης - Αποπληρωμής 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Ιούνιος 2011 51.500.000 51.500.000 51.500.000 51.500.000
Δεκέμβριος 2011 5.604.514 5.604.514
Ιανουάριος 2012 6.900.000 6.900.000
Ιούνιος 2012 5.483.482 5.483.482 5.000.000 5.000.000
Σεπτέμβριος 2013 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
Δεκέμβριος 2013 483.482 483.482
Φεβρουάριος 2014 1.072.879 1.072.879
Απρίλιος 2015 41.161 41.161
Λοιπές προσαρμογές λόγω ΔΛΠ 939.991 164.869 983.841 -301.206
Γενικό Σύνολο 80.025.509 79.250.387 65.483.841 64.198.794

Ο Όμιλος Η Εταιρία

 
Για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού 8.000.000 ευρώ, που αφορά την εταιρεία, έχουν εκχωρηθεί 

μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας ύψους € 10. εκ. Για εξασφάλιση τραπεζικών υποχρεώσεων 
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συνολικού ποσού 5.393.011 ευρώ της θυγατρικής εταιρείας SIDMA Romania S.R.L. έχουν εγγραφεί 

προσημειώσεις υποθηκών συνολικού ποσού € 6,5 εκ. επί των ακινήτων της εν λόγω εταιρείας. Τα υπόλοιπα 

δάνεια δεν καλύπτονται με εμπράγματα βάρη. 

 

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

 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Μεταξύ 1 και 2 ετών

82.072.613 98.701.577 59.526.354 79.246.296
Μεταξύ 2 και 5 ετών

22.939.364 26.452.297 13.983.841 12.703.190
Πάνω από 5 έτη

41.161 72.031 0 0
Σύνολα 105.053.138 125.225.905 73.510.195 91.949.487

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Το μέσο κόστος δανεισμού για την εταιρεία ανήλθε στο 3,9% ενώ για τον Όμιλο στο 6,2%.  Το μέσο 

κόστος σε επίπεδο ομίλου αυξάνεται σε σχέση με αυτό της εταιρείας καθότι μεγάλο μέρος των 

υποχρεώσεων των Θυγατρικών εταιρειών σε Βουλγαρία και Ρουμανία (40% στη Βουλγαρία και 80% στη 

Ρουμανία) είναι σε τοπικό νόμισμα και όχι σε Ευρώ. Σκοπός είναι η μείωση του ρίσκου (έκθεσης σε ευρώ) σε 

περίπτωση υποτίμησης του τοπικού νομίσματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τέλος του έτους το Sofibor 

τριμήνου (Sofia Interbank Offered Rate) στη Βουλγαρία ήταν  4.7 % και το  Robor τριμήνου (Romanian 

Interbank Offered Rate) στη Ρουμανία 10.87% σε σχέση με το Euribor τριμήνου που ήταν 0,7%.   

 

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει πάγια τακτική να μην κάνει χρήση του συνόλου των διαθέσιμων γραμμών του και 

ανά πάσα χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια τουλάχιστον 20% επί του συνόλου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Μητρική εταιρεία στο τέλος του έτους έκανε χρήση κάτω του 60% των 

συνολικών διαθεσίμων πιστωτικών ορίων της. 

 
6.14 Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

Το ποσό 783.707 € 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. 
 
 
6.15 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. 

 

Ο υπολογισµός των αναβαλλόµενων φόρων του Οµίλου και της Εταιρίας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, 

προκειµένου το υπόλοιπο που εµφανίζεται στον ισολογισμό να απεικονίζει τους ισχύοντες φορολογικούς 

συντελεστές. Για την τρέχουσα καθώς για την προηγούμενη χρήση, ο συντελεστής της αναβαλλόμενης 

φορολογίας υπολογίστηκε με 23%.  
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Πάγια
Αναστροφη 
Μισθώματος 

Leasing

Προβλεψεις 
Αποζημίωσης 
Προσωπικού

Τοκοι Επόμ. 
χρήσης 

Αποθεματικού

Προβλέψεις 
επισφαλών 
απαιτήσεων

Φορολογικές 
ζημιές

Αποτίμηση 
SWAP

Συναλλαγμ. 
Διαφορές

Σύνολο

1/1/2008 2.676.406 14.352 (233.300) (40.235) (145.640) 0 (17.271) 327 2.254.639
(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελέσμάτων 

(251.584) 2.691 (11.956) 40.235 11.651 (27) (208.989)

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
Διευρυμένου Εισοδήματος

182.396 (136.124) 46.272

31/12/2008 2.607.218 17.043 (245.256) 0 (133.989) 0 (153.395) 300 2.091.922

1/1/2009 2.607.218 17.043 (245.256) 0 (133.989) 0 (153.395) 300 2.091.922
(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελέσμάτων 

11.821 1.011 (22.971) (230.000) (3.259.938) 0 (300) (3.500.377)

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
Διευρυμένου Εισοδήματος

(279.451) (279.451)

31/12/2009 2.619.039 18.055 (268.227) 0 (363.989) (3.259.938) (432.845) (0) (1.687.906)

Εταιρίας

 
 

Πάγια
Αναστροφη 
Μισθώματος 

Leasing

Προβλεψεις 
Αποζημίωσης 
Προσωπικού

Τοκοι Επόμ. 
χρήσης 

Αποθεματικού

Προβλέψεις 
επισφαλών 
απαιτήσεων

Φορολογικές 
ζημιές

Αποτίμηση 
SWAP

Λοιπες 
Προβλέψεις

Συναλλαγμ. 
Διαφορές

Σύνολο

1/1/2008 2.780.411 194.574 (244.488) (40.235) (315.185) 49.568 (6.760) 0 353 2.418.238
(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελέσμάτων 

(377.371) 64.311 (18.145) 40.235 22.982 (411.824) (1.354) (479) (1.147) (682.792)

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
Διευρυμένου Εισοδήματος

182.396 (149.058) 33.338

31/12/2008 2.585.436 258.885 (262.633) 0 (292.203) (362.256) (157.171) (479) (794) 1.768.784
(0) (1) 0 0 0 336.375 0 0 0 336.375

1/1/2009 2.585.436 258.885 (262.633) 0 (292.203) (362.256) (157.171) (479) (794) 1.768.784
(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
αποτελέσμάτων 

(43.039) 78.067 (25.228) (252.266) (3.658.827) (575) (2.784) 133 (3.904.518)

(Πίστωση)/Χρέωση στην κατάσταση 
Διευρυμένου Εισοδήματος

(342.775) (342.775)

31/12/2009 2.542.398 336.952 (287.861) 0 (544.469) (4.021.082) (500.521) (3.263) (661) (2.478.508)

Ομίλου

 
 

Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης της εταιρείας, ποσού € 3.259.938 προέρχεται κυρίως 

από την αναγνωριζόμενη φορολογική ζημιά έτους 2009 η οποία πρόκειται να συμψηφιστεί με μελλοντικά 

κέρδη. Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης του Ομίλου της 31/12/2008 έχει συμψηφίσει 

και την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 336.375 η οποία στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

απεικονίζεται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.   

 

Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής: 

 

Αναβαλλόμενες απαιτήσεις & 
υποχρεώσεις 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2009
     Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις:

·   Ανακτήσιμες μετά από 12 
μήνες 5.295.874 1.261.024 3.908.421 391.970
·   Ανακτήσιμες εντός 12 
μηνών 458.690 181.843 432.846 153.395

5.754.564 1.442.867 4.341.267 545.365

    Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις

·   Ανακτήσιμες μετά από 12 
μήνες 3.250.232 3.125.631 2.653.361 2.620.243
·   Ανακτήσιμες εντός 12 
μηνών 25.825 86.022 0 17.044

3.276.057 3.211.653 2.653.361 2.637.287

Πιστωτικό υπόλοιπο μετά από
συμψηφισμό -2.478.507 1.768.785 -1.687.906 2.091.922

Ομίλου Εταιρίας
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6.16 Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
 

Ομίλου Εταιρίας
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2008 1.058.361 1.000.602
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2008 185.406 154.600
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.12.2008 64.666 60.380
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2008 -149.252 -149.252
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2008 1.159.181 1.066.330
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-31.12.2009 163.824 151.633
Χρηματοοικονομικό κόστος 01.01-31.12.2009 74.855 69.132
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01-31.12.2009 -120.892 -120.892
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2009 1.276.968 1.166.203  

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 
2009 2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,9% 5,6%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 5,0% 5,0%
Πληθωρισμός 2,60% 2,50%
Θνησιμότητα ( Ελβετικός Πίνακας ) EVK2000 EVK2000  

 
6.17 Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  

   

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Προμηθευτές 20.446.630 31.224.750 16.211.219 25.911.885
Παράγωγα 5.752 5.778 0 0
Γραμμάτια πληρωτέα 500.831 61.198 496.101 56.180
Προκαταβολές πελατών 423.560 784.932 96.139 639.771
Πιστωτές  Διάφοροι 5.796.450 2.088.106 5.495.598 1.635.433
Μερίσματα  πληρωτέα 4.152 1.585 4.152 1.585
Δουλευμένα έξοδα 280.531 247.207 146.624 192.388
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 96.913 0 0 0
Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη 747.694 1.632.466 281.556 512.622
Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 438.623 560.796 327.322 342.150
Σύνολο 28.741.137 36.606.819 23.058.712 29.292.013

Ομίλου Εταιρίας

 
 

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

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

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

ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού κυμαίνονται ανάλογα με το είδος του προμηθευτή από 

45 μέχρι και 90 μέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές εξωτερικού οι μέρες εξόφλησης  κυμαίνονται από 30 

μέχρι και 90. Οι μέσες σταθμικές μέρες εξόφλησης προμηθευτών εξωτερικού είναι 42 ενώ οι αντίστοιχες για 

προμηθευτές εσωτερικού είναι 61. 
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6.18 Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1/1/2009 έως 31/12/2009 

είναι η κάτωθι:       

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας
Κωδ.   27.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραμάτων 52.069.291 48.490.974 100.288.233 93.355.156
Κωδ.   51.52 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων  

48.387.128 24.466.655 85.838.020 53.453.182
Κωδ.   28.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 

μεταλλικών σκελετών                     16.337.655 0 24.540.760 0
 Κωδ.  28.51 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 3.021.235 2.858.825 6.677.810 6.416.380
 Κωδ.  27.22 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                            321.313 321.313 28.615 28.615

Σύνολο                                                              120.136.621 76.137.766 217.373.438 153.253.333

1.1-31.12.20081.1-31.12.2009

 
Στα ποσά του κύκλου εργασιών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ομίλου και Εταιρίας δεν 

περιλαμβάνονται οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η μητρική εταιρεία το έτος  2009 για λογαριασμό τρίτων 

(αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 37.657.498.  Το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους 2008  ήταν 

69.713.654  ευρώ. Τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό δεικτών που έχουν ως 

βάση τον κύκλο εργασιών του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 
6.19 Κόστος πωληθέντων 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 114.837.252 186.125.154 75.917.034 133.336.560
Πρόβλεψη υποτίμησης αποθεμάτων -148.000 2.747.082 0 2.120.000
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.898.302 3.169.984 1.408.570 1.468.800
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 381.593 629.584 322.354 483.477
Παροχές Τρίτων 613.626 572.117 377.381 356.165
Φόροι - Τέλη 85.313 36.533 85.313 36.533
Διάφορα έξοδα 668.499 486.511 283.695 407.610
Αποσβέσεις παγίων 2.322.724 2.256.020 1.297.174 1.279.465
Σύνολο 121.659.308 196.022.984 79.691.521 139.488.611

Ομίλου Εταιρίας

 
 

6.20 Λοιπά έσοδα 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους          847.310 726.456 858.010 732.901
Προμήθειες μεσιτείες 1.681.062 2.809.590 1.681.062 2.809.590
Ενοίκια 10.200 1.440 10.200 1.440
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 1.017.964 1.515.729 691.348 1.052.790
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 85.218 138.272 0 0
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 211.400 245.894 81.452 142.270
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων 128.400 112.978 0 0
Λοιπά έκτακτα έσοδα 71.510 311.149 496.234 1.345.174
Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 41.361 240.818 0 0
Σύνολο 4.094.425 6.102.327 3.818.307 6.084.165

Ομίλου Εταιρίας

 
 
 

6.21 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.613.091 2.811.234 1.671.641 1.897.846
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 682.580 1.012.657 467.480 728.650
Παροχές Τρίτων 522.495 811.241 124.944 273.487
Φόροι - Τέλη 166.686 156.800 24.553 46.048
Διάφορα έξοδα 691.627 576.097 162.578 268.641
Αποσβέσεις παγίων 429.804 415.181 317.322 306.722
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 193.666 234.579 193.666 234.579
Σύνολο 5.299.948 6.017.789 2.962.183 3.755.973

Ομίλου Εταιρίας
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6.22 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.540.454 4.629.863 3.813.728 3.991.724
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 689.001 963.400 488.526 751.881
Παροχές Τρίτων 1.598.975 2.203.328 1.160.094 1.737.674
Φόροι - Τέλη 112.535 192.693 111.992 192.468
Διάφορα έξοδα 2.707.394 3.767.793 2.121.634 2.857.559
Αποσβέσεις παγίων 897.140 801.413 695.136 650.505
Προβλέψεις εκμετάλλευσης 144.458 70.661 0 0
Σύνολο 10.689.957 12.629.152 8.391.110 10.181.811

Ομίλου Εταιρίας

 
 

 
6.23 Άλλα έξοδα    

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 52.215 154.354 51.921 154.229
Λοιπά έκτακτα 69.244 292.457 13.424 247.326
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού/επισφαλείς 
απαιτ. 1.885.454 417.259 1.700.000 200.000
Σύνολο 2.006.913 864.070 1.765.344 601.555

Ομίλου Εταιρίας

 
 
 

6.24 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 1.669.219 1.605.582 314.841 193.578
Χρεωστικοί τόκοι & διάφορα τραπεζικά έξοδα -7.164.655 -10.278.089 -3.243.189 -5.610.017
Τόκοι από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) -17.924 -52.218 0 -1.136
Σύνολο -5.513.361 -8.724.725 -2.928.347 -5.417.575

Ομίλου Εταιρίας

 
 

6.25 Επενδυτικά αποτελέσματα 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Έκτακτα κέρδη 8.226 0 23.644 0
Έκτακτες ζημιές -29.248 -33.439 -29.248 -20.511
Έσοδα από μερίσματα 0 0 100.800 470.400
Σύνολο -21.022 -33.439 95.196 449.889

Ομίλου Εταιρίας

 
 
 
6.26 Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 

Το κονδύλι αυτό αφορά στo έσοδο ποσού 159.217 € που προέκυψε από την αποτίμηση της SIDMA Romania 

SRL με τη μέθοδο της Καθαρής Θέσης, κατά την προηγούμενη χρήση (δηλαδή μέχρι την 19/5/2008 

ημερομηνία απόκτησης ελέγχου, όπου ενοποιούνταν ως συγγενής εταιρεία)  

 
6.27  Φόροι  

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Τρέχον Φόρος 13.116 564.155 0 0
Αναβαλλόμενη Φορολογία -3.904.517 -682.792 -3.500.377 -208.988
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 193.147 45.860 193.147 90.000
Εκτίμηση Φόρου Ανέλεγκτων Φορολογικά Χρήσεων 72.000 75.000 0 0
Μη ενσ. Στο λειτ. Κόστος Φόροι 221.666 135.819 206.191 74.454
Σύνολο -3.404.589 138.041 -3.101.039 -44.535

Ομίλου Εταιρίας
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6.28 Κέρδη ανά μετοχή 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής -18.971.718 -1.330.377 -13.521.749 536.514
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kέρδη άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) -1,8972 -0,1330 -1,3522 0,0537

Ομίλου Εταιρίας

 
 

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. 

 
6.29 Μερίσματα ανά μετοχή 

Τα 2008 το Διοικητικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει την μη διανομή μερίσματος. Όσον αφορά στο 2009, λόγω 

ύπαρξης ζημιογόνου αποτελέσματος δεν υπάρχει η δυνατότητα διανομής μερίσματος. 

  

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ενοποιούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε., προτείνει προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των μετόχων την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2009.  

 
6.30 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Η μητρική εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2007, καθώς και  η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ 

Α.Ε. έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, τα 

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

υποχρεώσεις ποσού 120.000 € και 267.000 € αντίστοιχα. 

 

Οι  υπόλοιπες εταιρείες του ομίλου: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη 

χρήση 2008, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008 ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν 

έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007, 2008 και 2009 και λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων δεν 

προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι.  

 
6.31 Ενδεχόμενες και ανειλημμένες  υποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων 

που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιριών του Ομίλου. 

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

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις 

επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την 

ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής εκτελέσεως, του 

Ομίλου και της εταιρίας την 31.12.2009, ανέρχονταν στο ποσό των Ευρώ 5.831. 

 
6.32 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 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 345 364 199 215

Όμιλος Εταιρία
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7 Διεταιρικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες 
7.1 Διεταιρικές Πωλήσεις 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Πωλήσεις  αγαθών & υπηρεσιών
Θυγατρικές  0 605.239 0 2.346.807
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.797.725 1.003.034 4.382.062 2.451.689
Σύνολα 1.797.725 1.608.272 4.382.062 4.798.496

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Λοιπα έσοδα
Θυγατρικές  0 554.410 0 1.512.549
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 2.339.079 2.339.079 3.394.074 3.393.318
Σύνολα 2.339.079 2.893.490 3.394.074 4.905.867

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Πωλήσεις  Παγίων
Θυγατρικές  0 324.923 0 5.000
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 0 0 0 0
Σύνολα 0 324.923 0 5.000

1.1-31.12.2009

1.1-31.12.2009

1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2008

 
 
7.2  Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Αγορές  Αγαθών
Θυγατρικές  0 2.254.330 0 106.603
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 10.133.161 1.729.688 28.107.006 15.323.889
Σύνολα 10.133.161 3.984.017 28.107.006 15.430.493

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Αγορές  Υπηρεσιών
Θυγατρικές  0 0 0 390
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 364.574 227.278 1.010.454 712.275
Σύνολα 364.574 227.278 1.010.454 712.666

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Αγορές  Παγίων
Θυγατρικές  0 9.159 0 147.638
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 114.164 114.164 139.563 125.180
Σύνολα 114.164 123.323 139.563 272.818

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2009

1.1-31.12.2009

1.1-31.12.2009

 
 
 

7.3 Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές  0 429.700 0 1.129.211
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.687.647 1.487.522 3.154.216 2.312.600
Σύνολα 1.687.647 1.917.222 3.154.216 3.441.811

1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
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Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία
Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές  0 61.174 0 23.260
Συγγενείς 0 0 0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 11.039.892 9.838.000 18.957.355 18.610.462
Σύνολα 11.039.892 9.899.174 18.957.355 18.633.722

1.1-31.12.20081.1-31.12.2009

 
 

7.4 Αμοιβές Μελών Δ.Σ και Διευθυντικού Προσωπικού 

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2009 1.1-31.12.2008
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 707.758 872.684 422.330 563.764
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 1.375.421 1.115.690 761.130 741.080

2.083.179 1.988.374 1.183.460 1.304.844

Όμιλος Εταιρία

 
 

Εκτός των παραπάνω, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ή το 

διευθυντικό προσωπικό της.  

 
7.5 Αμοιβές Ορκωτών 

Σύμφωνα με το Ν. 2190 αρθρ. 43α παρ. 1 περιπτ. κ , παρατίθενται οι αμοιβές που κατέβαλλε ο Όμιλος σε 

νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, των 

συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για άλλες υπηρεσίες ελεγκτικής φύσης, των συνολικών αμοιβών που 

χρεώθηκαν για υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών και των συνολικών αμοιβών που χρεώθηκαν για λοιπές 

μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

 
Εταιρία / 
Δαπάνη

Αμοιβές ελέγχου 
ετήσιων 

λογαριασμών

Αμοιβές για άλλες 
υπηρεσίες ελεγκτικής 

φύσης

Αμοιβές 
φορολογικών 
συμβουλών

Αμοιβές για λοιπές 
μη ελεγκτικές 
υπηρεσίες

Σύνολο 
αμοιβών

ΣΙΔΜΑ 44.000 44.000

ΠΑΝΕΛΚΟ 23.200 23.200

SIDMA 
CYPRUS 2.000 2.000
SIDMA 
BULGARIA 23.621 4.402 28.023

SIDMA 
ROMANIA 12.116 250 12.366

Σύνολο 104.937 0 4.402 250 109.589  
 

8 Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό  

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τον Ισολογισμό. 
 
 
 
 
 

9 Έκθεση Άρθρου 2, παρ. 4 του Ν. 3016/2002 
  

Περί των συναλλαγών της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν, κατά την έννοια του αρθ. 42ε, παρ.5 του 

Κ.Ν. 2190/1920, επιχειρήσεις κατά χρήση του 2009. Κατά τη χρήση 2009 οι συναλλαγές της Εταιρίας με τις 

ανωτέρω επιχειρήσεις είχαν όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται: 
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ΕΤΑΙΡΙΑ Πελάτες Χρεώστες Διάφοροι Υπολ.Πελατ.Αντιπρ. Σύνολο
ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 25.412 68.754 94.167
SOVEL  ΑΕ 9.276 0 9.276
ΕΤΗΛ  ΑΕ 40.898 0 40.898
ΒΕΤ  ΑΕ 1.182 0 1.182
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 283 0 283
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 23.285 0 23.285
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 11.709 0 11.709
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 13.400 0 13.400
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ 0 408 408
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 4.824 7.281 12.105
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 16.534 7.579 24.113
SIDMA Romania S.R.L. 0 227.604 227.604
SIDMA Bulgaria S.A. 21.479 157.332 178.811
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 1.140.659 0 1.140.659
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 12.617 0 12.617
ΕΤΕΜ ΑΕ 6.699 0 6.699
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 54 0 54
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 45.415 0 45.415
ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 0 2.658 2.658
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 35.829 0 35.829
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 22.193 0 22.193
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 11.234 0 11.234
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 2.625 0 2.625
ΣΥΝΟΛΟ 1.445.606 471.616 0 1.917.223

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ
(Ποσά  σε  ευρώ)

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Προμηθευτές-
Αγορές

Προμηθ. Από 
αντιπροσ.

Πιστωτές 
Διάφοροι Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 207.750 6.480.331 0 6.688.081
STOMANA   Σ.Α 16.040 0 0 16.040
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 0 0 3.908 3.908
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 3.931 0 0 3.931
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 68.136 685.257 0 753.393
SIDMA Romania S.R.L. 390 0 0 390
SIDMA Bulgaria S.A. 56.853 0 0 56.853
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜ 0 1.328.189 0 1.328.189
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 608 898.888 0 899.497
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 0 0 44.831 44.831
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 0 0 48.209 48.209
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 0 0 12.208 12.208
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 0 0 809 809
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 0 0 1.194 1.194
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 0 0 36.993 36.993
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 0 0 4.649 4.649
ΣΥΝΟΛΟ 353.709 9.392.664 152.801 9.899.174

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΠΡΟΣ  ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
      (Ποσά  σε  ευρώ)
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ΕΤΑΙΡΙΑ Αγορές Εμπ/των & 
Α Υλών

Αγορές Υπηρεσιών 
(Εξοδα) Αγορές Παγίων Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 429.688 0 0 429.688
STOMANA   S.Α 1.312.877 0 0 1.312.877
ΕΤΗΛ  ΑΕ 0 0 805 805
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 0 3.284 0 3.284
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 3.215 0 88 3.303
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 57.257 0 0 57.257
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ -84.344 0 4.000 -80.344
SIDMA Romania S.R.L. 1.546.466 0 0 1.546.466
SIDMA Bulgaria S.A. 261.467 0 9.070 270.537
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 0 90.978 99.101 190.078
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 0 91.048 0 91.048
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 0 0 10.259 10.259
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 0 14.440 0 14.440
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 10.942 26.054 0 36.996
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 3.268 0 0 3.268
SIDMA WORLDIDE CYPRUS 443.182 0 0 443.182
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 0 1.475 0 1.475
ΣΥΝΟΛΟ 3.984.017 227.278 123.323 4.334.618

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  - Α΄ ΥΛΩΝ  ΕΞΟΔΑ  
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 

(Ποσά  σε  ευρώ)

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις  
Εμπορευμάτων - 

Προμηθ. Από 
αντιπροσ.

Αλλα Εσοδα 
Εκμετάλλευσης

Πωλήσεις 
παγίων

Έκτακτα -
ανόργανα έσοδα Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 27.484 1.261.541 521.451 0 0 1.810.476
SOVEL  ΑΕ 32.308 0 0 0 0 32.308
STOMANA   Σ.Α 0 0 0 0 7.546 7.546
ΕΤΗΛ  ΑΕ 135.994 0 16 0 0 136.009
ΒΕΤ  ΑΕ 2.581 0 0 0 0 2.581
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 2.072 0 0 0 0 2.072
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 18.809 0 10.700 0 496 30.005
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 28.026 75.044 20.181 0 0 123.252
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 414.205 0 0 0 0 414.205
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 0 99.809 48.399 0 0 148.208
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 17.754 244.669 56.352 0 0 318.775
SIDMA Romania S.R.L. 119.925 0 0 324.923 272.072 716.920
SIDMA Bulgaria S.A. 466.505 0 0 0 170.342 636.847
TEKA SYSTEMS AE 487 0 0 0 0 487
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 0 0 3.955 0 0 3.955
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 41.425 0 81 0 0 41.506
ΕΤΕΜ ΑΕ 8.593 0 35 0 0 8.628
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 536 0 0 0 0 536
ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 90 0 0 0 0 90
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 114.759 0 0 0 0 114.759
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 33.246 0 0 0 0 33.246
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 52.757 0 0 0 0 52.757
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 13.077 0 0 0 0 13.077
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 1.533 0 0 0 0 1.533
PROSAL TUBES SA 62.284 0 0 0 0 62.284
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 12.867 0 0 0 0 12.867
ΒΙΑΝΑΤΤ 954 0 0 0 0 954
ΣΥΝΟΛΟ 1.608.272 1.681.062 661.172 324.923 450.456 4.725.885

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ   ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 
(Ποσά  σε  ευρώ)
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10 Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ στο 
http://www.sidma.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

8/1/2009 Ανακοίνωση μετεγκατάστασης κεντρικών γραφείων
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Νέα/Ανακοινώσεις/2009

19/1/2009 Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μετόχων
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

12/2/2009
Δελτίο Τύπου - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της 11 Φεβρουαρίου 2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

27/3/2009
Δελτίο Τύπου - Αποτελέσματα Χρήσης 2008 της 
ΣΙΔΜΑ ΑΕ

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

19/5/2009
Δελτίο Τύπου - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 
Μετόχων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

29/5/2009 Δελτίο Τύπου-Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

17/6/2009
Δελτίο Τύπου-Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

17/6/2009
Δελτίο Τύπου-Σχολιασμός της Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

17/6/2009
Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού 
Συμβουλίου

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Νέα/Ανακοινώσεις/2009

26/6/2009
Ανακοίνωση για το φορολογικό έλεγχο χρήσεων 2006
2007

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Νέα/Ανακοινώσεις/2009

30/6/2009

Δελτίο Τύπου-Ανανέωση σύμβασης ειδικής 
διαπραγμάτευσης με τη ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ 
Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

28/8/2009 Δελτίο Τύπου- Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2009
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

27/11/2009 Δελτίο Τύπου- Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

4/12/2009
Δελτίο Τύπου- Διόρθωση Κονδυλίων Εννεαμήνου 
2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 
Τύπου/2009

11/12/2009
Ανακοίνωση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις 
θυγατρικές Ρουμανίας - Βουλγαρίας

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Νέα/Ανακοινώσεις/2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΔΜΑ

27/3/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 
31/12/2008

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2008

27/3/2009 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. χρήσεως 2008
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2008

29/5/2009
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 
31/3/2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

29/5/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 
31/3/2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

28/8/2009 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

28/8/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 
30/6/2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

27/11/2009
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 
30/9/2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

27/11/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 
30/9/2009

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Οικονομικά Αποτελέσματα/2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΚΟ

19/5/2009
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ της 
31/12/2008

Αρχική σελίδα/Ενημέρωση 
Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικά 
Στοιχεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ

19/5/2009
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ της 
31/12/2008

Αρχική σελίδα/Ενημέρωση 
Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικά 
Στοιχεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ

19/5/2009 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΚΟ χρήσεως 2008

Αρχική σελίδα/Ενημέρωση 
Επενδυτών/Οικονομικά Στοιχεία/Οικονομικά 
Στοιχεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ

 
 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
Δεκέμβριος 2009 
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11 Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2009 

 

 
 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 
Δεκέμβριος 2009 
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Χαλάνδρι  22  Μαρτίου  2010 

     
         
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                          Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
       ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                                        ΣΑΡΑΝΤΟΣ   Κ.  ΜΗΛΙΟΣ      
        
 
 
 
 
Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
                                                   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                          ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 
  ΔΑΝΙΗΛ  Δ.  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ                 ΜΙΧΑΗΛ  Κ.  ΣΑΜΩΝΑΣ               ΠΑΡΙΣ  Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 


