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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:  

1. ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗΣ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ, Πρόεδρος  

2. ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ,  Αντιπρόεδρος  και 

3. ΔΑΝΙΗΛ  ΔΑΥΪΔ  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ,  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 περίοδο 

01/01/2009 – 30/06/2009, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, 

απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση 

και τα αποτελέσματα χρήσεως του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και 

• η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική 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, 27 Αυγούστου 2009 
 

Οι βεβαιούντες, 
         
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΓΕΝΙΚΟΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
 

 
 
    ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                      ΜΗΛΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ               ΔΑΝΙΗΛ   Δ.  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ 
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ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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2.1 Ανασκόπηση Βασικών Μεγεθών Εταιρείας και Ομίλου ‘Α Εξαμήνου 2009 
2.1.1 Γενική Ανασκόπηση 

Το πρώτο εξάμηνο του 2009 εξελίχθηκε σε ένα από τα χειρότερα των τελευταίων δεκαετιών για την 

παγκόσμια αγορά Χάλυβα. Η οικονομική ύφεση έπληξε την ζήτηση των χαλυβουργικών προϊόντων, 

γεγονός που οδήγησε σε ραγδαία πτώση των τιμών, από τα ιστορικά υψηλά του πρώτου εξαμήνου του 

2008,  πλήττοντας τα έσοδα και τα κέρδη των εταιρειών του κλάδου σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Συγκεκριμένα η διεθνής ύφεση προκάλεσε μείωση στη ζήτηση των περισσοτέρων 

χαλυβουργικών προϊόντων έως 40% σε σχέση με το 2008, η δε πτώση των τιμών από τα ανώτατα όρια 

του Ιουλίου 2008, ξεπέρασε το πρώτο εξάμηνο του 2009 το 50%.  

 

Η διεθνής αυτή συγκυρία, οδήγησε σε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών της ΣΙΔΜΑ σε σχέση με 

την αντίστοιχη περυσινή περίοδο που χαρακτηρίζεται ως μία από τις καλύτερες των τελευταίων ετών. Η 

μείωση είναι μικρότερη στις θυγατρικές σε Βουλγαρία και Ρουμανία, καθώς βρίσκονται σε φάση 

ανάπτυξης και κατέχουν μικρό μερίδιο αγοράς. Η στρατηγική ενίσχυσης της παρουσίας της ΣΙΔΜΑ στο 

εξωτερικό επιβεβαιώνεται, με το ποσοστό των πωλήσεων του Ομίλου σε αγορές εκτός Ελλάδας να 

ανέρχεται το πρώτο εξάμηνο του 2009 στο 26% επί του συνόλου σε σχέση με 17% το πρώτο εξάμηνο 

του 2008. 

 

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε στα €61εκ., έναντι 

€115εκ. το 2008, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 46%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας 

διαμορφώθηκε στα €81 εκ. έναντι €159 εκ. το 2008. 

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας 

διαμορφώθηκε σε €59 εκ., έναντι €133 εκ. το 2008, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 55%.  Τα 

αποτελέσματα επιβάρυνε η πρόβλεψη ποσού ίσου με €1εκ. που αφορούσε την υποτίμηση των 

αποθεμάτων, λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών των πρώτων υλών και το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, καθώς και η πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων ίση με €0,7 εκ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων, 

μετά την επίδραση της απαίτησης της αναβαλλόμενης φορολογίας, παρουσίασαν ζημιές ύψους €9,4 εκ. 

σε σχέση με κέρδη ύψους € 6,8 εκ. ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

παρουσίασαν ζημιές ύψους €9,1 εκ. σε σχέση με κέρδη ύψους € 11,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. 

 

Σε επίπεδο Ομίλου, τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές €12,4 εκ. σε σχέση με 

κέρδη ύψους € 8,0 εκ., ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

παρουσίασαν ζημιές €10,1 εκ. σε σχέση με κέρδη ύψους € 14,5 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Τα αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου, επιβάρυνε πρόβλεψη €1,1 εκ. που αφορά υποτίμηση των 

αποθεμάτων. 

 

Στα θετικά του πρώτου εξαμήνου καταγράφονται η δραστική μείωση του δανεισμού σε σχέση με το 

Δεκέμβριο του 2008 κατά €12 εκ. τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας. Ο καθαρός δανεισμός σε 

επίπεδο Εταιρείας διαμορφώθηκε στα € 69 εκ., μειωμένος κατά 14%, με ποσοστό μεγαλύτερο του 90% 

να αφορά μακροπρόθεσμα δάνεια λήξης σε δύο χρόνια από σήμερα. Επιπλέον, οι λειτουργικές ταμειακές 
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ροές, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας, διαμορφώθηκαν στα €16 εκ. και €14 εκ. αντίστοιχα. Η 

αύξηση των ροών οφείλεται στη μείωση των απαιτήσεων από τους πελάτες αλλά και την βελτίωση των 

ημερών αποθεμάτων των εταιρειών του Ομίλου από 106 στο τέλος του 2008 σε 71 στο τέλος του 

πρώτου εξαμήνου 2009.  

Ακολουθώντας ένα λεπτομερές πρόγραμμα περιορισμού των γενικών εξόδων, επετεύχθη επίσης μείωση 

των λειτουργικών δαπανών κατά 20% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

Η σημαντική μείωση της παραγωγής χαλυβουργικών προϊόντων από την αρχή του  έτους, που σε 

πολλές περιπτώσεις έφτασε στο 50%, έχει αποκαταστήσει σήμερα σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία 

προσφοράς και ζήτησης. Συγχρόνως τα μέτρα αναθέρμανσης της οικονομικής δραστηριότητας, σε 

διάφορες χώρες που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες χάλυβα όπως η Κίνα, έχουν βελτιώσει σταδιακά 

τη ζήτηση. Συγκεκριμένα στη Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής 

χαλυβουργικών προϊόντων στον κόσμο, η κρατική ενίσχυση ξεπερνάει τα € 400 δις. Ως αποτέλεσμα 

αυτών των παραπάνω, σημειώνονται από την αρχή του Ιουνίου σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των 

πρώτων υλών. Πολλά προϊόντα χάλυβα καταγράφουν άνοδο έως και 30% σε σύγκριση με τις ελάχιστες 

τιμές του πρώτου εξαμήνου 2009. Η δυναμική αυτή θα διατηρηθεί όμως μόνο εφόσον υπάρξει έστω και 

περιορισμένη αύξηση της πραγματικής κατανάλωσης σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

 

2.1.2  Νέες Επενδύσεις 
Τα επενδυτικά προγράμματα του Ομίλου περιορίστηκαν στα εντελώς απαραίτητα για την ομαλή 

λειτουργία των παραγωγικών μονάδων και την διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στα επιθυμητά 

από τους πελάτες επίπεδα.  

 
Αναλυτικότερα, η ΣΙΔΜΑ προχώρησε σε επενδύσεις αξίας €1,5 εκ. που αφορούσαν κατά το ένα τρίτο 

εργασίες ολοκλήρωσης των νέων γραφείων Διοίκησης στα Οινόφυτα και το υπόλοιπο βελτιώσεις 

μηχανολογικού εξοπλισμό στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης του μεταποιητικού 

χαρακτήρα της Εταιρίας.  

 

Το επενδυτικό πρόγραμμα των θυγατρικών δεν ξεπέρασε τα €0,6 εκ. και αφορούσε λειτουργικές 

βελτιώσεις και ενισχύσεις εξοπλισμού μεταποιητικού χαρακτήρα. 

 

 

2.1.3  Σημαντικά Γεγονότα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Εξαμήνου 2009 
 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που χαρακτηρίζεται ως η σφοδρότερη των τελευταίων δεκαετιών έχει 

επηρεάσει την ζήτηση των προϊόντων μας, και δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα, όπως μείωση της 

ρευστότητας των πελατών μας, σε συνδυασμό με την δυσκολία των Τραπεζών να τους 

χρηματοδοτήσουν καθώς και μειώσεις των πιστωτικών ορίων κάλυψης τους από τους Ασφαλιστικούς 

οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία μας. 
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Η Εταιρεία παραμένει σταθερή στην πολιτική της ανάληψης του μικρότερου κατά το δυνατόν κινδύνου, 

με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, γεγονός που γίνεται όλο και 

δυσκολότερο για τους παραπάνω λόγους. Παρόλα αυτά η Εταιρεία διατηρεί ποσοστό κάλυψης πάνω από 

85% των απαιτήσεων της. 
 

Η σημαντικότατη και απότομη πτώση των τιμών των πρώτων υλών σε συνδυασμό με τη μειωμένη 

ζήτηση που ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και συνεχίστηκε και το πρώτο εξάμηνο του φετινού 

χρόνου δεν έδωσε τη χρονική δυνατότητα στην Εταιρεία να αναπροσαρμόσει τόσο τον όγκο όσο και το 

κόστος των αποθεμάτων της στα νέα δεδομένα. Η ΣΙΔΜΑ αντιστάθμισε, εν μέρει, τη δομή κόστους της 

υποτιμώντας τα αποθέματα της την αντίστοιχη περίοδο και μειώνοντας τα λειτουργικά της έξοδα πάνω 

από 20% σε σχέση με πέρυσι.  

 

Τέλος, παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, η εταιρεία επανέφερε την κεφαλαιακή της διάθρωση στον 

στόχο των τελευταίων ετών. Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης που 

υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα ίδια κεφάλαια. Στη περίπτωση του πρώτου 

εξαμήνου του 2009 ο συντελεστής μόχλευσης είναι στο 1.5 (Δανεισμός/ Ι.Κ. = 1.5). Η συνετή 

διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και ο περιορισμός των επενδυτικών της προγραμμάτων στα 

απολύτως απαραίτητα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, συντέλεσαν στην επίτευξη του στόχου 

αυτού.  

  

 

 
2.2 Οικονομικά Αποτελέσματα 
 
2.2.1  Αποτελέσματα ‘Α Εξαμήνου 2009 

Τα κυριότερα μεγέθη του πρώτου εξαμήνου του 2009 έχουν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 

30.06.2009
1.1 - 

30.06.2008
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 61.064.412 114.697.364 -46,8%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 20.225.554 44.683.982 -54,7%
Σύνολο Πωλήσεων 81.289.966 159.381.346 -49,0%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) -10.128.361 14.449.483 -170,1%
Κέρδη προ φόρων -14.889.824 9.787.518 -252,1%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειoψηφίας

-12.413.214 7.838.326 -258,4%

Περιθώριο EBITDA -16,59% 12,60% -231,7%
Καθαρό περιθώριο κέρδους -20,33% 6,83% -397,5%  
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ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 - 

30.06.2009
1.1 - 

30.06.2008
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 39.099.498 88.455.712 -55,8%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 20.225.554 44.683.982 -54,7%
Σύνολο Πωλήσεων 59.325.052 133.139.694 -55,4%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) -9.107.993 11.266.563 -180,8%
Κέρδη προ φόρων -11.532.206 8.220.179 -240,3%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους

-9.400.656 6.819.824 -237,8%

Περιθώριο EBITDA -23,29% 12,74% -282,9%
Καθαρό περιθώριο κέρδους -24,04% 7,71% -411,8%  
 

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 85% με 90% 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. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά την 

τρέχουσα περίοδο χρησιμοποιεί κάτω από το 60% των εγκεκριμένων της 

ορίων. 

• 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 2,000 

ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από αυτούς δεν κατέχει ποσοστό πάνω 

από 2.5 % 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, σε 

περιόδους σταθερής ζήτησης, 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. 
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5 Συναλλαγματικός 

κίνδυνος 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ε.Ε. 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 μέρος του 

δανεισμού στο τοπικό νόµισµα - όσον 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 Εταιρεία 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 Εταιρεία, 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 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ 

των οποίων ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, που έχουν ως αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή 

εσωτερικών ελέγχων και την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού 

Συμβουλίου. Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται 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. 

 

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 Εταιρείας 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. 
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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 Εταιρείας,  

• 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 εγκαταστάσεις του Ομίλου ΣΙΔMA βρίσκονται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα διατηρεί ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στα Οινόφυτα, τον Ασπρόπυργο και το 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ στην Λαμία. Η έδρα της Εταιρείας είναι στην 

Βασ.  Γεωργιου 30 στο Χαλάνδρι. 

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

Βουκουρέστι. 

 
2.4 Προοπτικές  

Η γενικότερη ψυχολογία της αγοράς δεν έχει βελτιωθεί. Η ζήτηση παραμένει σημαντικά μειωμένη σε 

σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, που ήταν εξαιρετικά καλή. Αυτό που διαφοροποιεί την 

εικόνα είναι η σταδιακή εξισορρόπηση της προσφοράς με την ζήτηση, ιδιαίτερα μετά τις θεαματικές 

μειώσεις παραγωγής στα περισσότερα Χαλυβουργεία. Στην Ευρώπη η μείωση αυτή σε ορισμένες 

περιπτώσεις αγγίζει το 50%. Αποτέλεσμα το σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις φαινόμενο της έλλειψης 

επαρκών ποσοτήτων, γεγονός που ενθαρρύνει την αύξηση των τιμών. 

 

Τον Ιούνιο ξεκίνησε μια απότομη αύξηση των τιμών των Χαλυβουργείων στα σημαντικότερα των 

προϊόντων της Εταιρείας, όπου από τις κατώτερες τιμές αγοράς του πρώτου εξαμήνου αγγίζει σήμερα το 

30%. Το γεγονός αυτό προκαλεί αύξηση των τιμών πώλησης, στην οποία η Εταιρεία προχωράει 

σταδιακά. 

 

Ο στόχος για το δεύτερο εξάμηνο είναι η βελτίωση των αποτελεσμάτων, εκμεταλλευόμενοι την 

δυναμική των αυξήσεων. Το μέγεθος της βελτίωσης θα εξαρτηθεί από την διατήρηση της σημερινής 

δυναμικής της διεθνής αγοράς που δεν φαίνεται ακόμα εξασφαλισμένη. 

 

     
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 147.114
STOMANA   S.Α 547.781
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 295
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ -84.344
SIDMA Romania S.R.L. 73.725
SIDMA Bulgaria S.A. 51.424
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 85.868
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 41.033
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 8.400
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 8.005
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 890
ΕΤΗΛ  ΑΕ 805
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 180
ΣΥΝΟΛΟ 881.176

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  - Α΄ 
ΥΛΩΝ  ΕΞΟΔΑ  

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 
(Ποσά  σε  ευρώ)

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 959.663
SOVEL  ΑΕ 22.316
ΕΤΗΛ  ΑΕ 114.895
ΒΕΤ  ΑΕ 1.284
ΑΕΙΦΟΡΟΣ  ΑΕ 151
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 6.979
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 80.518
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 284.586
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 73.141
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 174.731
SIDMA Romania S.R.L. 417.229
SIDMA Bulgaria S.A. 400.157
TEKA SYSTEMS AE 644
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 694.777
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 25.392
ΕΤΕΜ ΑΕ 5.199
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 1.465
ΤΗΛΕΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 555
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 60.607
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 19.597
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 29.671
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 7.634
ΣΥΝΟΛΟ 3.381.190

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ   ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΑΕ 

(Ποσά  σε  ευρώ)
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ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο
ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 118.837
SOVEL  ΑΕ 17.381
ΕΤΗΛ  ΑΕ 70.137
ΒΕΤ  ΑΕ 327
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 7.183
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 15.166
ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 42.660
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ 434
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 7.433
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 40.317
SIDMA Romania S.R.L. 346.849
SIDMA Bulgaria S.A. 56.408
TEKA SYSTEMS AE 186
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 977.528
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 14.881
ΕΤΕΜ ΑΕ 1.731
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ 846
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 58.950
ΣΤΗΛΜΕΤ ΑΕ 2.658
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 14.909
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ 18.434
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 7.895
ΕΛΒΑΛ COLOUR 125
ΣΥΝΟΛΟ 1.821.274

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΣΙΔΜΑ  ΑΕ

(Ποσά  σε  ευρώ)

 

ΕΤΑΙΡΙΑ Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΑΕ 9.838.641
STOMANA   Σ.Α 181.520
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΒΕΕ 1.184
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  ΑΕ 706.574
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ 449
SIDMA Romania S.R.L. 390
SIDMA Bulgaria S.A. 21.070
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜ 2.237.918
ΠΡΟΣΑΛ   ΑΕ 1.035.019
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E. 49.502
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 53.692
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 8.493
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ 214
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 3.749
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 7.023
ΕΛΒΑΛ ΑΕ 1.820
ΣΥΝΟΛΟ 14.147.256

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. 
 

Χαλάνδρι,  27  Αυγούστου 2009 
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  ΠΑΝ.-ΜΑΡ.  ΜΑΡΙΟΥ  
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Α. ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
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33  ΈΈκκθθεεσσηη  ΕΕππιισσκκόόππηησσηηςς  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

 
Έκθεση επισκόπησης ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης 
Προς τους μετόχους της  «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

Εισαγωγή 
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της  
«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) της 30ης Ιουνίου 2009, τις 
σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική οικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 
3556/2007. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της 
ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 
Οικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός 
συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής οικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή 
μας. 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 
Ενδιάμεσης Οικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονομικής 
Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 
διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για οικονομικά και 
λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος μίας 
εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Ελεγκτικής και επομένως, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα είχαν επισημανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά 
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας 
οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών Θεμάτων 
Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαμε ότι το περιεχόμενο της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 
του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης είναι συνεπές με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική 
οικονομική πληροφόρηση. 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2009 
Ιωάννης Ν. Τσιότσιος 

Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 
Αρ Μ ΣΟΕΛ 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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44  ΕΕννδδιιάάμμεεσσαα  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΚΚααττάάσστταασσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς    ΘΘέέσσηηςς    ((εεννοοπποοιιηημμέένναα  κκααιι  μμηη  εεννοοπποοιιηημμέένναα))  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
 (Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 13 60.745.472 61.038.120 42.470.155 42.352.480

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 13 1.297.150 1.337.076 541.069 562.194

Επενδύσεις σε θυγατρικές 14 0 0 12.627.327 12.627.327

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 704.422 795.045 49.743 418.027

62.747.044 63.170.241 55.688.294 55.960.028

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 32.881.800 54.829.421 21.605.692 40.329.030

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 73.607.139 86.882.531 55.731.879 67.729.813

Λοιπές απαιτήσεις 6.112.042 6.109.964 5.633.374 5.257.341

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 18.310.783 12.439.170 14.468.147 10.693.816

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0 0 0 0

130.911.764 160.261.086 97.439.092 124.010.000

Σύνολο Ενεργητικού 193.658.807 223.431.327 153.127.386 179.970.028

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεματικά κεφάλαια 14.162.817 14.003.364 12.916.187 12.756.734

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 796.210 796.210 0 0

Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής -934.785 -934.785 0 0

Αποτελέσματα  εις νέον 4.232.627 18.160.779 8.829.269 19.438.543

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 41.631.869 55.400.568 45.120.456 55.570.277

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 1.943.821 2.021.590

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 43.575.690 57.422.158 45.120.456 55.570.277

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 80.678.418 79.539.885 65.641.744 64.203.190

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 848.342 912.106 0 0

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -666.569 2.105.159 -526.598 2.091.922

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 1.196.078 1.159.181 1.103.819 1.066.330

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 82.056.270 83.716.331 66.218.965 67.361.442

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18 38.062.616 45.686.020 18.345.689 27.746.296

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 24.370.161 31.230.528 20.118.461 25.911.885

Λοιπές υποχρεώσεις 3.413.212 3.743.825 2.345.817 2.867.506

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 2.180.858 1.632.465 977.998 512.622

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 68.026.847 82.292.838 41.787.965 57.038.309

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ) 150.083.117 166.009.169 108.006.930 124.399.751

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ) 193.658.807 223.431.327 153.127.386 179.970.028

Σημ. 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

Ομίλου Εταιρίας
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55  ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΚΚααττάάσστταασσηηςς  ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ΕΕσσόόδδωωνν  ((εεννοοπποοιιηημμέένναα  κκααιι  μμηη  εεννοοπποοιιηημμέένναα  ))      
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 (Ποσά σε Ευρώ)

1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.4 - 30.6.2009 1.4 - 30.6.2008

Κύκλος εργασιών 16 61.064.412 114.697.364 31.362.812 64.313.594

Κόστος πωλήσεων -66.022.700 -95.239.524 -35.110.185 -52.325.470

Μικτά κέρδη/(ζημίες) -4.958.288 19.457.841 -3.747.373 11.988.124

Λοιπά έσοδα  1.966.849 3.128.616 1.048.369 1.656.388

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.720.268 -3.062.474 -1.567.322 -1.897.961

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -5.239.621 -6.066.745 -2.582.110 -3.121.088

Λοιπά έξοδα -869.626 -564.130 -849.250 -532.513

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

-11.820.954 12.893.108 -7.697.685 8.092.950

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -3.062.418 -3.280.053 -983.630 -1.792.891

Επενδυτικά αποτελέσματα -6.451 15.245 3.844 30.019

Έσοδα από μερίσματα 0 0 0 0

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0 159.217 -1 159.217

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -14.889.824 9.787.518 -8.677.471 6.489.295

Μείον: φόροι 15 2.466.612 -1.766.245 2.337.721 -1.520.807

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) -12.423.212 8.021.273 -6.339.750 4.968.488

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) -12.423.212 8.021.273 -6.339.750 4.968.488

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) -1.684.364 395.571 -1.788.774 538.460

Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρ εισοδ 387.404 -93.640 411.418 -129.362

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.432.995 231.423 -1.513.391 338.590

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους -13.856.206 8.252.696 -7.853.141 5.307.078

Ιδιοκτήτες μητρικής -13.803.638 8.064.669 -7.806.463 5.195.170

Δικαιώματα Μειοψηφίας -52.569 188.028 -46.678 111.908
-13.856.206 8.252.696 -7.853.140 5.307.078

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 
ευρώ 19 -1,3804 0,8065 -0,7806 0,5195

Αποσβέσεις 1.692.593 1.556.375 854.476 796.459

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων  (EBITDA) -10.128.361 14.449.483 -6.843.208 8.889.409

Σημ.

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  Εξαμήνου
για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2009

 Ομίλου
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 (Ποσά σε Ευρώ)

1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.4 - 30.6.2009 1.4 - 30.6.2008

Κύκλος εργασιών 16 39.099.498 88.455.712 19.750.534 47.150.300

Κόστος πωλήσεων -44.629.610 -73.424.210 -23.462.834 -38.006.546

Μικτά κέρδη/(ζημίες) -5.530.111 15.031.502 -3.712.300 9.143.755

Λοιπά έσοδα  1.907.616 2.866.658 1.116.149 1.517.534

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -1.596.269 -2.160.235 -991.797 -1.346.244

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -4.226.025 -5.178.724 -2.163.151 -2.611.913

Λοιπά έξοδα -760.086 -380.227 -757.219 -352.949

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

-10.204.876 10.178.974 -6.508.317 6.350.183

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -1.443.596 -2.444.440 -470.842 -1.277.558

Επενδυτικά αποτελέσματα 15.467 15.245 0 0

Έσοδα από μερίσματα 100.800 470.400 100.800 470.400

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0 0

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -11.532.206 8.220.179 -6.878.360 5.542.932

Μείον: φόροι 15 2.131.549 -1.400.355 2.134.649 -1.346.054

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α) -9.400.656 6.819.824 -4.743.711 4.196.878

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) -9.400.656 6.819.824 -4.743.711 4.196.878

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) -1.407.927 318.196 -1.636.250 408.096

Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρ εισοδ 323.823 -74.296 376.337 -96.771

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.084.104 243.900 -1.259.912 311.325

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους -10.484.760 7.063.724 -6.003.623 4.508.203

Ιδιοκτήτες μητρικής

Δικαιώματα Μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-σε 
ευρώ 19 -1,0485 0,7064 -0,6004 0,4508

Αποσβέσεις 1.096.883 1.087.589 550.753 548.779

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων  (EBITDA) -9.107.993 11.266.563 -5.957.565 6.898.961

Εταιρίας
Σημ.

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  Εξαμήνου
για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2009
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66  ΕΕννδδιιάάμμεεσσαα    ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΚΚααττάάσστταασσηηςς    ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ((εεννοοπποοιιηημμέένναα  κκααιι  μμηη  εεννοοπποοιιηημμέένναα))    

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Σημ
Ποσά σε ευρώ

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά 
κεφάλαια

Αποθεματικά από 
αποτίμηση παγίων 
σε τρέχουσες αξίες

Χρεωστική 
υπεραξία από 
εξαγορά 
συγγενούς 
εταιρείας

Αποτελέσμα
τα εις νέον

Σύνολο
Δικαιώματα 
Μειοψηφίας

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 1.1.2008 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 1.1 - 30.6.2008

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -117.600 -1.617.600

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων
Διαφορές από ενοποίηση συγγενούς εταιρείας με τη μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης (απόκτηση ελεγχου) 0 0 0 958.285 0 0 958.285 0 958.285

Αυξηση ποσοστού συμμετοχής σε θυγατρική  (εξαγορά ποσοστού 25%) 0 0 0 0 -934.152 -32.448 -966.600 -209.559 -1.176.157

Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) 0 0 59.994 0 0 0 59.994 0 59.994

Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 59.994 958.285 -934.152 -1.532.448 -1.448.321 -327.159 -1.775.477

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 0 0 8.064.669 8.064.669 188.028 8.252.696
Υπόλοιπα 30.6.2008 13.500.000 9.875.000 13.129.964 958.285 -934.152 28.275.586 64.804.683 1.824.969 66.629.654

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

Υπόλοιπα 1.1.2009 13.500.000 9.875.000 14.003.364 796.210 -934.785 18.160.779 55.400.568 2.021.590 57.422.158

Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1 - 30.6.2009

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0 0 -25.200 -25.200

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων
Διαφορές Φορολογικου Ελέγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό) 0 0 -383.305 0 0 383.305 0 0 0

Τακτικό Αποθεματικό από κέρδη προηγούμενης χρήσης 0 0 26.704 0 0 -26.704 0 0 0

Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης 0 0 481.114 0 0 -481.114 0 0 0

Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) 22 0 0 34.939 0 0 0 34.939 0 34.939

Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 159.453 0 0 -124.514 34.939 -25.200 9.739

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 0 0 -13.803.638 -13.803.638 -52.569 -13.856.206

Υπόλοιπα 30.6.2009 13.500.000 9.875.000 14.162.817 796.210 -934.785 4.232.628 41.631.869 1.943.821 43.575.691
0 0 0 0,00 0 0 0

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ομιλος

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Ποσά σε ευρώ

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 1.1.2008 13.500.000 9.875.000 12.070.285 20.987.029 56.432.314
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2008
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων

Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) 0 0 59.994 0 59.994

Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 59.994 -1.500.000 -1.440.006

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 7.063.724 7.063.724

Υπόλοιπα 30.6.2008 13.500.000 9.875.000 12.130.279 26.550.753 62.056.032

0,000 0,000 0,000

Υπόλοιπα 1.1.2009 13.500.000 9.875.000 12.756.734 19.438.543 55.570.277
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2009

Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0
Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων

Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) 22 0 0 34.939 0 34.939

Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό) 0 0 -383.305 383.305 0

Τακτικο αποθεματικο από κέρδη  προηγ χρήσης 0 0 26.704 -26.704 0

Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης 0 0 481.114 -481.114 0

Λοιπές προσαρμογές Κ.Θ. εκτός αποτελεσμάτων 0 0 0 0 0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0 0 159.453 -124.514 34.939
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 -10.484.760 -10.484.760

Υπόλοιπα 30.6.2009 13.500.000 9.875.000 12.916.187 8.829.269 45.120.456
0 0 0 0 0

Εταιρεία

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Οικονομική  Έκθεση 
της 30ης  Ιουνίου 2009

 
 

77  ΕΕννδδιιάάμμεεσσηη  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  ((εεννοοπποοιιηημμέένναα  κκααιι  μμηη  εεννοοπποοιιηημμέένναα  ))      

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε  ευρώ)

1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.6.2008
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων -14.889.824 9.787.518 -11.532.206 8.220.179
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.756.357 1.612.628 1.096.883 1.087.589
Προβλέψεις 46.371 335.643 37.489 259.623
Συναλλαγματικές διαφορές -136.034 0 0 0
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας

642 -177.033 642 -17.815

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα -138.148 -87.087 34.939 -410.406
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.065.719 3.333.455 1.644.560 2.478.630
Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. 
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 21.947.621 -7.440.894 18.723.338 -4.190.963
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 13.322.007 -17.114.494 11.990.185 -13.768.769
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -5.548.931 14.992.394 -5.850.573 12.076.683
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.167.050 -3.168.807 -1.963.221 -2.159.406
Καταβεβλημένοι φόροι -694.870 -1.521.101 0 -1.612.616
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 15.563.860 552.222 14.182.036 1.962.729
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 -2.529.442 0 -6.818.024
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -1.750.443 -2.960.061 -1.511.719 -2.737.046

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων
326.017 15.734 317.642 15.734

Τόκοι εισπραχθέντες 0 2.314 0 2.313
Μερίσματα  εισπραχθέντα 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -1.424.426 -5.471.455 -1.194.076 -9.537.024

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0 0 0 0
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 2.802.014 14.788.503 43.533 11.876.657
Εξοφλήσεις δανείων -10.847.563 -3.577.453 -9.252.765 -15.000
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις 
(χρεολύσια) -197.073 -171.859 -4.397 -8.175
Καταβολή μερισμάτων και αμοιβών Διευθ. Προσωπικού -25.200 -90.000 0 -90.000
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις 0 0 0 0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -8.267.822 10.949.191 -9.213.629 11.763.482
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 5.871.611 6.029.959 3.774.330 4.189.187
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 12.439.170 884.904 10.693.816 562.801

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 18.310.783 6.914.861 14.468.147 4.751.989

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις  Εξαμήνου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009
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88  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  ττοονν  όόμμιιλλοο    

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 του α΄ εξαμήνου  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" (πρώην: SID-PAC Steel & Construction 

Products SRL) με έδρα τη Ρουμανία και "SIDΜΑ BULGARIA S.A" (πρώην: SID-PAC BULGARIA S.A.) 

με έδρα τη Βουλγαρία, με ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με τη μητρική εταιρεία μέσω της 

Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

Οι ανωτέρω Εταιρίες (εφεξής όμιλος) ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης όπως και τον 

Δεκέμβριο του 2008.  

 

99  ΒΒάάσσηη  ΠΠααρροουυσσίίαασσηηςς    

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορούν το α΄ εξάμηνο  της χρήσεως 2009. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΛΠ 

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

καταστάσεων της χρήσης 2009, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2009, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.  

 

1100    ΒΒαασσιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς    

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

πρώτου εξαμήνου 2009, είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών 

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

είχαν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., με εξαίρεση τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των 

προτύπων και διερμηνειών που περιγράφονται παρακάτω. 

  

Δ.Π.Χ.Α. 8, Λειτουργικοί τομείς – Το Δ.Π.Χ.Α. 8 ισχύει για ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μετά την 

01.01.2009 και έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο από την εν λόγω ημερομηνία. Το Δ.Π.Χ.Α. 8, απαιτεί από τον 

Όμιλο να εντοπίσει τους λειτουργικούς τομείς με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται και 

γνωστοποιούνται στην Διοίκηση του Ομίλου κατά την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση των 

επιδόσεων του λειτουργικού τομέα. Για την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 8, ως Διοίκηση του Ομίλου νοείται ο 

διευθύνων σύμβουλος. Κατά συνέπεια οι λειτουργικοί τομείς ενοποιούνται και αναφέρονται ως τομείς, 
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εφόσον εμφανίζουν παρόμοιες μακροπρόθεσμες οικονομικές επιδόσεις και έχουν παρόμοια οικονομικά 

χαρακτηριστικά. Ο Όμιλος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα δημιουργεί αναφορές για τους εξής δύο 

λειτουργικούς τομείς: «ΧΑΛΥΒΑΣ» και «ΠΑΝΕΛΑ».  

 

Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί την απόδοση του Ομίλου κατά τομείς με μια σειρά από δείκτες, εκ των 

οποίων τα λειτουργικά κέρδη αντιπροσωπεύουν το σημαντικότερο.  

 

Πωλήσεις μεταξύ τομέων εκτελούνται με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που θα μπορούσαν επίσης 

να εκτελεσθούν προς ανεξάρτητους τρίτους. Ο Όμιλος δεν εξαρτάται από τον κάθε επιμέρους σημαντικό 

πελάτη και κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σημαντικοί πελάτες για τους οποίους το συνολικό ύψος των 

εσόδων υπερβαίνει το 10% των εσόδων του Ομίλου.  

 

ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Το αναθεωρημένο πρότυπο ισχύει για ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις μετά την 01.01.2009 και παρουσιάζει μια σειρά από αλλαγές στην ορολογία. 

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο, ο Όμιλος επέλεξε να παρουσιάσει μια κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος (“comprehensive income”) που συνδυάζει σε μια ενιαία κατάσταση τα αποτελέσματα 

εκμετάλλευσης, εσόδων και εξόδων. Όπως απαιτείται από το αναθεωρημένο Πρότυπο, ο Όμιλος πλέον 

παρουσιάζει μια κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια ως κύρια δήλωση και επαναδιατύπωσε τις 

οικονομικές καταστάσεις του ισολογισμού ως Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο έγινε ανακατανομή ποσών στα 

αποτελέσματα και στον πίνακα Ιδίων Κεφαλαίων για το α’ εξάμηνο του 2008 για συγκριτικούς λόγους. 
 
Επιπλέον, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες αναθεωρημένες ή νέες διερμηνείες, που τέθηκαν σε ισχύ 
από την 01.01.2009, οι οποίες δεν είχαν καμία, ή μόνο αμελητέες επιπτώσεις, στις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου:  
  

 Διερμηνεία 13, «Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών» (Customer Loyalty Programmes). 

 Διερμηνεία 15 «Συμβόλαια για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας». 

 Διερμηνεία 16, «Αντισταθμίσεις κινδύνου επένδυσης στο εξωτερικό». 

 Οι τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης»  και το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις».  

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

 Τροποποίηση του ΔΛΠ 23, «Κόστος Δανεισμού».  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1, «Μεταβιβαζόμενα Χρηματοοικονομικά μέσα και οι 
υποχρεώσεις που απορρέουν κατά τη ρευστοποίηση».  

 ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» - Αντικείμενα κατάλληλα προς 
αντιστάθμιση. 

 
 

1111  ΔΔοομμήή  ττοουυ  ΟΟμμίίλλοουυ    

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

συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 30η Ιουνίου 2009, είχαν ως εξής: 
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ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 80% 0% 80% Ελλάδα
SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος
SIDMA ROMANIA  SRL 0% 100% 100% Ρουμανία
SIDMA  BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Μέθοδος Ενοποίησης

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

Τομέας Δραστηριότητας

Παραγωγή Πανέλων
Συμμετοχική

Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Επωνυμία

Άμεσο 
Ποσοστό 
Συμμετοχής

Έμμεσο 
Ποσοστό 
Συμμετοχής

Συνολικό 
Ποσοστό 
Συμμετοχής

Χώρα 
Εγκατάστασης

 

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2009, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των 

παραπάνω εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 

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 για την 

περίοδο 1.1.2009-30.6.2009 ανέρχεται  σε  24,18%.  

 

1122  ΠΠλληηρροοφφόόρρηησσηη  κκααττάά  ττοομμέέαα  

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.. 
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Τομέας 
Χάλυβα

Τομέας 
Πανέλων

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών

Σύνολο
Τομέας 
Χάλυβα

Τομέας 
Πανέλων

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών

Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 
(πωλήσεις)

Πωλήσεις σε τρίτους 52.667.309 8.397.103 0 61.064.412 102.628.362 12.069.002 114.697.364
Διατομεακές 0 0 0 0 21.884 12.928 -34.812 0

Σύνολο πωλήσεων τομέα 52.667.309 8.397.103 0 61.064.412 102.650.246 12.081.930 -34.812 114.697.364

0

Λειτουργικά κέρδη -12.108.554 287.554 -11.821.000 11.268.881 1.624.227 12.893.108

Κέρδος προ φόρων -14.920.227 30.357 -14.889.870 8.584.906 1.293.612 9.878.518

Κέρδος μετά φόρων -12.373.272 -49.986 -12.423.258 7.106.538 914.735 8.021.273

Τομέας 
Χάλυβα

Τομέας 
Πανέλων

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών

Σύνολο
Τομέας 
Χάλυβα

Τομέας 
Πανέλων

Απαλοιφή 
ενδοεταιρικών

Σύνολο

Ισολογισμός
Ενεργητικό
Πάγιο και κυκλοφορούν 
ενεργητικό τομέα 168.630.270 25.028.537 193.658.807 195.996.657 27.434.668 223.431.325
Στοιχεία ενεργητικού 
συνδεδεμένων επιχ/σεων 107.983 348 -108.331 0 16.941 4.959 -21.901 0
Σύνολο ενεργητικού 168.738.254 25.028.885 -108.331 193.658.807 196.013.598 27.439.628 -21.901 223.431.325

Παθητικό (υποχρεώσεις)
Μακροπρόθεσμες και 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις τομέα 134.773.827 15.309.290 150.083.117 148.681.765 17.327.405 166.009.170
Υποχρεώσεις προς 
συνδεδεμένες επιχ/σεις 1.184 106.748 -107.931 0 5.783 16.115 -21.898 0
Σύνολο υποχρεώσεων 134.775.011 15.416.037 -107.931 150.083.117 148.687.548 17.343.520 -21.898 166.009.170

Περίοδος από 01.01.2008 έως 30.06.2008Περίοδος από 01.01.2009 έως 30.06.2009

Περίοδος από 01.01.2009 έως 30.06.2009 Περίοδος από 01.01.2008 έως 31.12.2008

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

 

 

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
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 37.730.916 866.260 38.597.177 84.562.688 2.572.743 87.135.431
ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 7.232.781 1.164.322 8.397.103 10.339.585 1.698.727 12.038.312
SIDMA BULGARIA SA 0 5.690.948 5.690.948 0 10.681.247 10.681.247
SIDMA ROMANIA SRL 0 8.379.185 8.379.185 0 4.842.375 4.842.375
Σύνολο  Ομίλου 44.963.697 16.100.715 61.064.412 94.902.273 19.795.091 114.697.364

Περίοδος 1.1 - 30.6.2008Περίοδος 1.1 - 30.6.2009

 
 

1133  ΚΚεεφφααλλααιιοουυχχιικκέέςς  ΔΔααππάάννεεςς      

Για τις εξαμηνιαίες περιόδους που έληξαν την 30η Ιουνίου 2009 και 2008, ο Όμιλος και η Εταιρία 

πραγματοποίησαν κεφαλαιουχικές δαπάνες που φαίνονται παρακάτω: 

 
Ποσά σε Ευρώ

Επενδύσεις
Πωλήσεις - 

Διαγραφές - Συναλ. 
Διαφορές

Σύνολο Επενδύσεις
Πωλήσεις - 
Διαγραφές

Σύνολο

ΣΙΔΜΑ 1.485.018 -312.236 1.172.782 2.779.347 -70.981 2.708.366
ΠΑΝΕΛΚΟ 139.896 0 139.896 96.628 -29.949 66.679
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 16.848 -8.375 8.473 404.266 -203.637 200.629
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 873.107 -771.935 101.172 13.170 -14.455 -1.285
Διεταιρικές Απαλείψεις -312.236 312.236
Σύνολο 2.202.633 -780.310 1.422.323 3.293.411 -319.022 2.974.389

1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008

 



 

Οικονομική  Έκθεση 
της 30ης  Ιουνίου 2009

 
 

24 

1144  ΣΣυυμμμμεεττοοχχέέςς  ––  χχρρεεόόγγρρααφφαα  

Κατά την τρέχουσα περίοδο 1.1-30.6.2009 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στα ποσοστά 

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

 

1155  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήμμααττοοςς    

• Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπολογίσθηκε φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη 
της περιόδου 1.1-30.6.2009 καθώς η εταιρία παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα.   

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

υπολογίστηκε με συντελεστή 23%. 

 

1166  ΚΚύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1.1.2009 έως 30.6.2009 και 

την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: 

         

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Κωδ.   27.10 Κωδ.   24.10
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και
σιδηροκραμάτων 

26.090.412 24.176.315 58.832.229 54.395.443

Κωδ.   51.52 Κωδ.   46.72
Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και
μεταλλευμάτων  

25.253.499 13.555.054 40.378.524 30.320.799

Κωδ.   28.11 Κωδ.   25.11
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 
μεταλλικών σκελετών                     

8.259.409 0 11.775.781 28.641

 Κωδ.  28.51  Κωδ.  25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 1.459.991 1.367.027 3.710.830 3.710.830
 Κωδ.  27.22  Κωδ.  24.20 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                         1.102 1.102,230 0 0

Σύνολο                                                           61.064.412 39.099.498 114.697.364 88.455.712

1.1-30.6.20081.1-30.6.2009

 
 

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική εταιρεία πραγματοποίησε το α’ εξάμηνο του 2009 και πωλήσεις για 

λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 20.225.554 έναντι 44.683.982 ευρώ της αντίστοιχης 

προηγουμένης περιόδου. 

 

1177    ΛΛοοιιππάά  ΣΣυυννοολλιικκάά  ΈΈσσοοδδαα  μμεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  

Η ανάλυση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για το διάστημα 1.1.2009 έως 30.6.2009 και 

την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: 
 

Ποσά  σε  ευρώ. 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.06.2008 1.1 - 30.6.2009 1.1 - 30.06.2008
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) -1.684.364 395.571 -1.407.927 318.196
Συναλλαγματικές διαφορές -136.034 -70.508 0 0
Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρυμένου εισοδήματος 387.404 -93.640 323.823 -74.296
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -1.432.995 231.423 -1.084.104 243.900

Ομίλου Εταιρίας

 
 

1188  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοοςς  κκααιι  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμοοςς  ΔΔααννεειισσμμόόςς      

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 και είναι 

πληρωτέα στη λήξη τους. Κανένα από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν λήγει μέσα στο 2009.  
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30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 80.524.502 79.250.387 65.641.744 64.198.794
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 153.917 289.497 0 4.397
Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων (α) 80.678.418 79.539.885 65.641.744 64.203.190

0 0 0 0
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών 37.092.515 37.033.002 18.345.689 27.746.296
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 302.550 364.043 0 0
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση

667.550 8.288.975 0 0

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 38.062.616 45.686.020 18.345.689 27.746.296
0 0 0 0

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) 118.741.034 125.225.905 83.987.433 91.949.487

30.6.2009 31.12.2008 30.6.2009 31.12.2008
Μεταξύ 1 και 2 ετών 90.040.658 45.686.020 69.845.689 27.746.296
Μεταξύ 2 και 5 ετών 28.597.471 78.555.200 14.141.744 64.203.190
Πάνω από 5 έτη 102.904 984.685
Σύνολα 118.741.034 125.225.905 83.987.433 91.949.487

Ομίλου Εταιρίας

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Την 30.06.2009 ο Όμιλος έχει συνολικό δανεισμό 118.741 χιλ. Ευρώ με μέσο επιτόκιο 6,0% ενώ η εταιρεία 

έχει συνολικό δανεισμό 83.987 χιλ. Ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,4%. 

   

Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη πέρα από προσημειώσεις 

υποθηκών συνολικού ποσού € 4,5 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας 

SIDMA Romania S.R.L. και μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας ύψους € 10. εκ. που έχουν δοθεί για 

εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού € 8 εκ. της  εταιρεία. 

 

1199  ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  

 

30.6.2009 30.6.2008 30.6.2009 30.6.2008
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής -13.803.638 8.064.669 -10.484.760 7.063.724
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kέρδη άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) -1,3804 0,8065 -1,0485 0,7064

Ομίλου Εταιρίας

 
 

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

το σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 

 

2200  ΑΑννέέλλεεγγκκττεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκάά  ΧΧρρήήσσεειιςς  

Στην μητρική εταιρία ολοκληρώθηκε ,εντός του τρέχοντος τριμήνου ,ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 

2006-2007.  Πιο συγκριμένα  από το φορολογικό έλεγχο προέκυψαν καταβλητέοι φόροι συνολικού ποσού  

343.147 ευρώ.  Μέρος του ποσού αυτού ύψους 111.925 ευρώ θα ανακτηθεί όταν η εταιρία χρησιμοποιήσει 

το δικαίωμα της , από επενδύσεις που ήδη έχει πραγματοποιήσει, να σχηματίσει αφορολόγητο αποθεματικό 

του Ν.3299/2004 από μελλοντικά κέρδη της.   
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Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2009 επιβαρύνθηκαν  με 73.147 ευρώ δηλ. κατά το ποσό που 

υπερέβαιναν την σωρευτικά σχηματισθείσα πρόβλεψη.  

Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε., έχει γίνει φορολογικός έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2007. 

 Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του α΄ εξαμήνου 2009), τα 

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

υποχρεώσεις ποσού 90.000  € και 201.000 € αντίστοιχα. 

 

 

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

χρήση 2007, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008 ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν 

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

προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι.  

 

2211    ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  

Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 10.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας € 1,35. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή 

κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Δεν υπήρξε 

καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 

2222  ΑΑννάάλλυυσσηη  ΑΑπποοττίίμμηησσηηςς  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ππρροοααίίρρεεσσηηςς  ααγγοορράάςς  μμεεττοοχχώώνν  ((ssttoocckk  ooppttiioonnss))  

Το ποσό των € 34.939 αφορά την αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης που δόθηκαν σε διευθυντικά 

στελέχη κατά τα έτη 2007 & 2008. Ποσό ίσο με €28.423 αφορά την αποτίμηση των δικαιωμάτων της 

χρήσης 2007, ενώ ποσό ίσο με € 6.516 αφορά την αποτίμηση του των δικαιωμάτων της χρήσης 2008. Παρά 

το γεγονός ότι και στις δύο χρήσεις ο αριθμός των δικαιωμάτων που δόθηκε ήταν 101.000, η αποτίμηση 

αυτών της χρήσης του 2008 ήταν μικρότερη σε σχέση με αυτά του 2007 καθώς η τρέχουσα τιμή της 

μετοχής ήταν το 2008, την εποχή της αποτίμησης, € 1,7 ενώ η αντίστοιχη του 2007 ήταν € 5,3. Η 

μεθοδολογία αποτίμησης βασίζεται στο μοντέλο των Black – Scholes ενώ η τιμή εξάσκησης των 

δικαιωμάτων είναι στα € 5,02. 

 

2233  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααιι  δδεεσσμμεεύύσσεειιςς  

Δικαστικές υποθέσεις  

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε 

διάφορές δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η 

Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν 

χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου η της 

Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους. Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως 

επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και επισφαλούς εισπράξεως απαιτήσεις την 30 Ιουνίου 2009 ανέρχεται για 

τον Όμιλο σε € 4.468 χιλ και για την Εταιρεία σε € 3.121 χιλ.  
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Εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος την 30 Ιουνίου 2009, είχε τις παρακάτω ενδεχόμενες υποχρεώσεις: 

 

• Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 3.485 χιλ. 

• Είχε  παράσχει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 1.169 χιλ. 

• Είχε  παράσχει εγγυητικές αποπληρωμής εμπορικών υποχρεώσεων € 861 χιλ. 

 

2244  ΑΑρριιθθμμόόςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

 

Άτομα 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 350 368 197 215

Όμιλος Εταιρία

 
 

2255  ΣΣυυννδδεεδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  
Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας και του Ομίλου στη 

λήξη της τρέχουσας περιόδου 30.6.2009 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 

 

1. Από πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων: 

 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία
Πωλήσεις  Αγορές 
Θυγατρικές  0 819.264 Θυγατρικές  0 568.626
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.596.641 1.279.765 Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 5.197.874 660.583
Σύνολα 1.596.641 2.099.030 Σύνολα 5.197.874 1.229.209

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία
Λοιπά έσοδα Λοιπά έξοδα
Θυγατρικές  0 150.137 Θυγατρικές  0 0
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.237.432 1.237.432 Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 169.245 95.149
Σύνολα 1.237.432 1.387.569 Σύνολα 169.245 95.149

1.1-30.6.2009

1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2009

1.1-30.6.2009

 
 

 

2. Υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές  0 410.440 Θυγατρικές  0 22.644
Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.609.296 1.410.835 Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 15.050.213 14.124.612
Σύνολα 1.609.296 1.821.274 Σύνολα 15.050.213 14.147.256

1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2009

 
 

3. Παροχές προς την Διοίκηση 

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

την 30.6.2009 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.  
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Ποσά  σε  ευρώ 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2008

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 700.006 614.348 407.656 422.328
Αμοιβές μελών Δ.Σ. 516.136 622.145 304.060 401.715

1.216.142 1.236.493 711.716 824.043

Όμιλος Εταιρία

 
 

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

διευθυντικά στελέχη. 

 

2266  ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς--ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

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

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

ομίλου. 

 

2277  ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττοονν  ΙΙσσοολλοογγιισσμμόό    

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 30.06.2009 και μέχρι την σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων, που θα δικαιολογούσαν την τροποποίηση ή την προσαρμογή τους.  
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2288  ΣΣττοοιιχχεειιάά  ΚΚααιι  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  
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Χαλάνδρι 27  Αυγούστου 2009 

 

 
         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 
 
 
 
 
 


