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Α. 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. ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΜΑΡΙΟΥ   ΜΑΡΙΟΥ      Αντιπρόεδρος και  

3. ΔΑΝΙΗΛ  ΔΑΥΪΔ  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ,                        Διευθύνων  Σύμβουλος 

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

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

01/01/2015 – 31/12/2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.,  καθώς και των επιχειρήσεων 

που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και 

 η συνημμένη Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 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, 30 Μαρτίου 2016 

 

 Οι βεβαιούντες, 

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ           Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

                                                                                                                           ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               

 

 

 

           ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Π-Μ  ΜΑΡΙΟΥ              ΔΑΝΙΗΛ   Δ.  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ 
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Β. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου   
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου από 1η Ιανουαρίου  

έως 31η Δεκεμβρίου 2015 

Β.1 Εισαγωγή 
 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας 

ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του έτους της τρέχουσας χρήσεως 2015 (1.1.2015-31.12.2015). H Έκθεση 

συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α΄/30.4.2007) και δη το 

άρθρο 4 αυτού καθώς και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο και ουσιαστικό τις σημαντικές επιμέρους 

θεματικές ενότητες, που είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία» ή «ΣΙΔΜΑ») καθώς και των 

θυγατρικών εταιρειών της. 

Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του προπεριγραφομένου νομικού 

πλαισίου, συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της αυτής περιόδου και περιλαμβάνεται αυτούσια στην Ετήσια 

Οικονομική Έκθεση που αφορά στο έτος της χρήσεως 2015. 

Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση 

είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 

προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, 

μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της. Οι 

θεματικές ενότητες της Εκθέσεως, οι οποίες έχουν τεθεί επί σκοπώ ευχερέστερης ανάγνωσης και παρακολούθησης 

αυτής και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως. 

 

Β.2 Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 
 

Η ΣΙΔΜΑ το 2015 παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της, τόσο σε επίπεδο Εταιρείας όσο και Ομίλου, 

παρά την μειωμένη ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά μετά την επιβολή του περιορισμού στην 

κίνηση κεφαλαίων, και τα συνεχιζόμενα προβλήματα της έλλειψης ρευστότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. 

Συγκεκριμένα αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων, βελτιώθηκε το περιθώριο μικτού κέρδους, μειώθηκαν περαιτέρω τα 

λειτουργικά έξοδα, υπερδιπλασιάστηκε η λειτουργική κερδοφορία και μειώθηκαν οι ζημιές.  

 

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 96,5 εκ., μειωμένος κατά 4,0% σε σχέση 

με αυτόν του 2014, με τις μέσες τιμές πώλησης του 2015 χαμηλότερες κατά 5,4% σε σχέση με αυτές του 2014. 

Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 125 εκ. 

από € 129 εκ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1%. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 7,6% το 2014 σε 

8,3% το 2015 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 8,5%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,7% από € 12,6 εκ. 

το 2014 σε € 11,7 εκ. το 2015. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση των  κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά € 1,3 εκ. ήτοι από  € 0,9 εκ. το 

προηγούμενο έτος σε € 2,2 εκ. το 2015. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία  € 

5,8 εκ. σε σχέση με ζημία € 10,1 εκ. το 2014, βελτιωμένα κατά 42%.  

 

Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2015 μειώθηκε κατά 8,7% στα € 51 εκ. από € 56 εκ. το 2014. 

Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις 

ανήλθαν στα € 79,7 εκ. από € 84,5 εκ. το 2014 μειωμένες κατά 5,7%, όση και η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των 
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συνολικών προϊόντων της εταιρείας το 2015 σε σχέση με το 2014. Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 9,2% το 

2014 σε 9,7% το 2015, βελτιωμένο κατά 5%, ενώ τα λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 8,0% από € 8,5 εκ. το 2014 σε 

€ 7,8 εκ. το 2015. Συνέπεια των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 112% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε € 1.320 χιλ. από € 624 χιλ., ενώ 

τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 49%, ήτοι, από ζημιά € 8,1 εκ. στην προηγούμενη χρήση σε ζημιά € 

4,2 εκ. το 2015. 

 

Πέραν των ανωτέρω, η ΣΙΔΜΑ αύξησε τη ρευστότητα της, μέσω της σωστής διαχείρισης των  κεφαλαίων κίνησης, στα 

€ 12,3 εκ. από € 8,8 εκ. για τον Όμιλο  και στα € 11,0 εκ. από € 6,3 εκ. για την Μητρική αντίστοιχα. Ο στρατηγικός 

στόχος του Ομίλου, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην Ελληνική αγορά, εστιάζεται στη διαχείριση των 

κινδύνων ρευστότητας συμπεριλαμβανομένου και του πιστωτικού κινδύνου και στη διατήρηση αυξημένων ταμειακών 

διαθεσίμων ως μέσο αντίδρασης σε πιθανές αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία.   

 
Β.3 Αποτελέσματα Χρήσης 2015  και Βασικοί Αριθμοδείκτες  

 

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2015 έχουν ως εξής: 

 

ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2015 - 

31/12/2015

1/1/2014 - 

31/12/2014
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 96.503.746 100.557.840 -4,0%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 28.047.800 28.348.301 -1,1%

Σύνολο Πωλήσεων 124.551.546 128.906.141 -3,4%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 2.212.452 890.841 148,4%

Κέρδη προ φόρων -5.808.658 -10.063.664 -42,3%

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους και δικαιώματα μειoψηφίας

-6.929.806 -11.154.678 -37,9%

Περιθώριο EBITDA 2,29% 0,89% 158,8%

Καθαρό περιθώριο κέρδους -7,18% -11,09% -35,3%

ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1/2015 - 

31/12/2015

1/1/2014 - 

31/12/2014
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 51.340.122 56.175.568 -8,6%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 28.047.800 28.348.301 -1,1%

Σύνολο Πωλήσεων 79.387.922 84.523.869 -6,1%

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 1.320.317 623.871 111,6%

Κέρδη προ φόρων -4.151.084 -8.113.385 -48,8%

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 

φόρους

-5.697.002 -9.094.990 -37,4%

Περιθώριο EBITDA 2,57% 1,11% 131,6%

Καθαρό περιθώριο κέρδους -11,10% -16,19% -31,5%  
 

 

Β.4 Σημαντικά Γεγονότα Κατά την Κλειόμενη Χρήση  
 

Η πορεία της ΣΙΔΜΑ στην Ελληνική αγορά το 2015 κρίνεται λίαν ικανοποιητική δεδομένου των συνθηκών περιορισμού 

στην κίνηση κεφαλαίων και των συνεχιζόμενων προβλημάτων της έλλειψης ρευστότητας των Ελληνικών 

Επιχειρήσεων. Αύξησε τον όγκο πωλήσεων σε σχέση με το 2014 σε ποσοστό μεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 

(2,0% σύμφωνα με τη Eurofer), διατήρησε το μερίδιο αγοράς της, βελτίωσε τα περιθώρια μικτού κέρδους, μείωσε τα 

κόστη της, αύξησε τη λειτουργική της κερδοφορία και μείωσε τις ζημιές της τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και 

ενοποιημένο. 
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Η θυγατρική της ΠΑΝΕΛΚΟ, η οποία στο τέλος του 2015 συγχωνεύθηκε με τη ΣΙΔΜΑ, παρουσίασε μείωση του κύκλου 

εργασιών κατά 5% σε σχέση με το 2014, γεγονός που οφείλεται στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων 

της ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 5% σε σχέση με πέρυσι λόγω της αύξησης πωλήσεων κατά 30% στο 

εξωτερικό.  Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών από € 12,4 εκ. το 2014 ανήλθε σε € 11,8 εκ. το 2015.  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 13,3%, 

η δε SIDMA Romania μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2014. Η αύξηση του κύκλου εργασιών στη Βουλγαρία θα ήταν 

μεγαλύτερη, όπως στην Ελλάδα, και η μείωση στην Ρουμανία μικρότερη αν δεν είχαν μειωθεί οι τιμές πώλησης κατά 

5,1% και 6,8% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 16,3 εκ. έναντι € 14,4 εκ. 

το 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα € 18,3 εκ. έναντι € 20,1 εκ το 2014. Τα προ φόρων 

αποτελέσματα της SIDMA Bulgaria βελτιώθηκαν κατά 62% και της SIDMA Romania κατά 31%. 

 

Στη Βουλγαρία η στενότερη εμπορική συνεργασία της SIDMA Bulgaria με τo χαλυβουργείο της STOMANA (του ομίλου 

ΣΙΔΕΝΟΡ) οδήγησε στην αύξηση του μεριδίου αγοράς της κατά 9%, μεγαλύτερη της εκτιμώμενης αύξηση της εγχώριας 

αγοράς χάλυβα κατά 5,6%.  

 

Σημαντικό ρόλο στη μείωση του πωλήσεων της SIDMA Romania ( κατά περίπου 3%) έπαιξε η αλλαγή στρατηγικής της 

Διοίκησης να επικεντρωθεί στην αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας και όχι στην αύξηση του όγκου πωλήσεων. Την 

παραπάνω στρατηγική επαλήθευσαν τα αποτέλεσμα της για το 2015, όπου η αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους  

ξεπέρασε το 20% σε σχέση με αυτό του 2014.  

 

Στη διεθνή αγορά χάλυβα, οι τιμές των πρώτων υλών παρουσίασαν καθοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Σε αυτό συνέβαλαν κυρίως η μειωμένη ζήτηση, η πτώση του κόστους ενέργειας και της τιμής του σκραπ καθώς και η 

μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης στην Κίνα που την οδήγησαν σε αυξημένες εξαγωγές χάλυβα. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω γεγονότων ήταν η μέση τιμή εισαγωγών της ΣΙΔΜΑ το 2015 να είναι χαμηλότερη κατά 8% σε σχέση με το 

2014.   

 

Το 2015, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EU-28), η κατανάλωση προϊόντων χάλυβα αυξήθηκε κατά 2% σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χάλυβα (European Steel Association- Eurofer), ενώ για το 2016 προβλέπει αύξηση 

της τάξης του 2,2%. Στην Ελλάδα ενώ το πρώτο εξάμηνο η κατανάλωση στα προϊόντα του κλάδου μας κινείτο ελαφρώς 

ανοδικά, το δεύτερο με την επιβολή των capital controls το κλίμα αντιστράφηκε με αποτέλεσμα η αγορά να κινηθεί, 

στο σύνολο του έτους,  σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 2014.  

 

 

Β.5 Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες  
 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος κατά το έτος 2016 είναι οι 

ακόλουθοι: 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η μητρική Εταιρεία  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 2015 κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερη του 3% ενώ υπήρχε διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 

Την 31/12/2015, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη 

από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται 

αποκλειστικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τον προσδιορισμό ορίων 

πίστωσης τους. Η έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής: 
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Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 31.12.2015 31.12.2014

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.273.726 8.765.834

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 35.321.713 41.998.202

Σύνολα 47.595.439 50.764.035

 Ομίλου 

 
 

 (β) Επιτοκιακός κίνδυνος   

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια 

με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Ο Όμιλος δεν θεωρεί πιθανή μία άμεση 

αύξηση των επιτοκίων Euribor δεδομένης της οικονομικής  κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των χωρών της 

Ευρωζώνης και ως εκ τούτου δεν έχει υλοποιήσει συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου.  

Ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα Αποτελέσματα Περιόδου και στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας σε μια 

ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων του Ομίλου κατά +/- 1% . 

 

ποσά σε χιλ. € 1% -1% 1% -1%

31 Δεκεμβρίου 2015 (1.086)      1.086 (1.086)     1.086

 31 Δεκεμβρίου 2014 (1.130) 1.130 (1.130) 1.130

 Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

 
 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

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

τα πιστωτικά ιδρύματα. Κατά την 31/12/2015 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους  € 12.274 χιλ. 

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 ή ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 20% επί του συνόλου.  

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κατέστησαν αρνητικά κυρίως λόγω της απορρόφησης της 

θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ (-2.895 χιλ. €) συνεπώς, κατά την ημερομηνία αυτή, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής 

των διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Ωστόσο η Διοίκηση εξετάζει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 

υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 50.821 χιλ., και € 

65.398 χιλ. αντίστοιχα. Ωστόσο € 57.723 χιλ. αφορούν σε μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας που, 

λόγω της λήξης τους εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, έχουν καταταχθεί ως βραχυπρόθεσμος 

δανεισμός. Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες, με σκοπό την 

υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η χρονική 

μετατόπιση πληρωμών κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς και η ανανέωση υπαρχόντων 

ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η 

μετατόπιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέχρι ποσού € 57.723 χιλ, σε μακροπρόθεσμο. Με την κίνηση αυτή επίσης 

το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας θα καταστεί θετικό, ύψους περίπου € 6.905 χιλ.. Επιπλέον, εντός του 2015, 

αποπληρώθηκαν κεφάλαια δανείων ύψους χιλ. € 4.145 με αντίστοιχη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της 

εταιρείας. 

Η εταιρεία προσδοκά, με βάσει και την πορεία των τελευταίων 3 ετών,  σε περαιτέρω μείωση των ζημιών της, όσο 

αφορά την χρήση του 2016, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά και 

στο 5ετές πλάνο. 

 Ο Όμιλος στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης 

κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα 

εξετάζει μια σειρά ενεργειών για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο 
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περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες 

χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου.  

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει ως εξής: 

 

 Ομίλου 
 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 54.389.976 50.213.431 3.406.472                -  

 Εμπορικές υποχρεώσεις 22.272.910                       -                        -                 -  

 Λοιπές υποχρεώσεις 2.946.151                       -                        -                 -  

Σύνολο 79.609.037 50.213.431 3.406.472 0

31/12/2015

 

 Ομίλου 
 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 52.729.144 5.566.972 53.615.633 -  

 Εμπορικές υποχρεώσεις 19.155.387 -  -  -  

 Λοιπές υποχρεώσεις 2.638.076 -  -  -  

Σύνολο 77.042.957 2.874.859 53.787.397 0

31/12/2014

 
 

(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 του Ομίλου, 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 του Ομίλου. Το 

μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου επηρεάζεται θετικά στην περίπτωση ανοδικών τιμών των πρώτων υλών και 

αρνητικά στην αντίθετη περίπτωση.  Η αυξομείωση των τιμών των μετάλλων δεν καλύπτεται με πράξεις 

αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) από τον Όμιλο με αποτέλεσμα  να  επηρεάζονται  αντίστοιχα τα αποτελέσματά του 

μέσω υποτίμησης ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 

Εντούτοις, ο Όμιλος 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 του 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. Ωστόσο, 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. 

Η μεταβολή στα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου από μία ενδεχόμενη μεταβολή σε ξένο νόμισμα έχει 

ως εξής: 

Αν το € ενδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά +10% και σε σχέση με το RON κατά +10%: 
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ποσά σε € USD RON Σύνολο USD RON Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015 -16.639 100.412 83.773 -16.639 310.898 294.259

31 Δεκεμβρίου 2014 4.853 129.437 134.291 4.853 214.181 219.034

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

 
 

Αν το € αποδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά -10% και σε σχέση με το RON κατά -10%: 

ποσά σε € USD RON Σύνολο USD RON Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015 20.337 -122.726 -102.389 20.337 -379.987 -359.650

31 Δεκεμβρίου 2014 -5.932 -158.201 -164.133 -5.932 -261.777 -267.709

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

 
 

Β.6 Στόχοι και Προοπτικές για το 2016 
 

Οι προβλέψεις για το 2016 είναι εξαιρετικά δύσκολες για την εσωτερική αγορά. Τόνωση της ζήτησης θα υπάρξει μόνο 

αν επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός ελκυστικότερου επενδυτικού και 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για να εισρεύσουν από το εξωτερικό σταδιακά κεφάλαια, ως αποτέλεσμα της 

αύξησης της εμπιστοσύνης των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας. 

 

Όσον αφορά τις αγορές των θυγατρικών, η Βουλγαρία αναθεώρησε προς τα επάνω τις εκτιμήσεις της για το ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης το 2015 στο 3,0% από το 2,0% προηγουμένως ενώ πρόσφατα η Παγκόσμια Τράπεζα 

αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμηση της για το 2016 στο 2,2% από 2,0% που ήταν προηγουμένως. Η εξέλιξη αυτή 

οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τη βελτίωση της εγχώριας ζήτησης. Η 

Βουλγαρία διατηρεί ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα χρέους ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ (γύρω στο 30%) 

αποτέλεσμα της συνετής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολουθεί.   

 

Στη Ρουμανία το 2015 ο ρυθμός ανάπτυξης άγγιξε το 3,6%, γεγονός που την καθιστά από τις πλέον αναπτυσσόμενες 

χώρες της Ευρωζώνης, ενώ έχει το τέταρτο χαμηλότερο επίπεδο χρέους στην Ευρωζώνη σε σχέση με το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν (μικρότερο από 40%). Για το 2016 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 3,9% και η 

Παγκόσμια Τράπεζα 4,1%, από τις υψηλότερες επίσης στην Ευρωζώνη, κυρίως λόγω της αύξησης των μισθών και της 

δημοσιονομικής χαλάρωσης. Η εγχώρια ζήτηση, όπως και στη Βουλγαρία, αναμένεται να παραμείνει η κινητήρια 

δύναμη της ανάπτυξης. 

 

Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει ότι οι επενδύσεις στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία υποστηρίζονται από τα ευρωπαϊκά 

διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, αν και η ικανότητα απορρόφησης τους παραμένει μια πρόκληση. Λόγω της 

έντονης εξάρτησης της χρηματοδότησης των επενδύσεων από τον Τραπεζικό τομέα, οι όποιες μεταρρυθμίσεις του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορούν να διαδραματίσουν έναν επιπλέον ρόλο στην ενίσχυση της παροχής 

πίστωσης των επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μια έντονη και απρόβλεπτη αυξητική τάση των τιμών του χάλυβα σε διεθνές 

επίπεδο. Η τάση αυτή οφείλεται στην προγραμματιζόμενη μείωση παραγωγής στην Κίνα, την επιβολή δασμών 

antidumping στις εισαγωγές κάποιων χαλυβουργικών προϊόντων Κίνας και Ρωσίας στην Ε.Ε και στο γεγονός ότι το 

τελευταίο διάστημα οι τιμές όντας σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα προκάλεσαν τεράστιες ζημιές στα Χαλυβουργεία. 

Είναι προς το παρόν άγνωστο αν η αύξηση των τιμών θα συνεχιστεί και για ποιό χρονικό διάστημα. 

 

Την φετινή χρονιά, η ΣΙΔΜΑ στοχεύει στην διατήρηση της θέσης της στην εσωτερική αγορά και στην περαιτέρω 

ανάπτυξη της στο εξωτερικό. Εξακολουθεί να δίνει πρωταρχική σημασία στη ρευστότητα της, στο κόστος δανεισμού 

της, στον έλεγχο των γενικών της εξόδων, αλλά και στην περαιτέρω μείωση των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της, με 

απώτερο στόχο την επιστροφή σε κερδοφορία στον συντομότερο δυνατό χρόνο. 
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Β.7 Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης  
 

Η παρούσα δήλωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3873/10.  

Ειδικότερα, σχετικά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του Ν.3873/2010  σημειώνουμε τα εξής: 

 

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης  

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις πρακτικές της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της, 

όπως αυτές οριοθετούνται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καθώς και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που 

δημοσιεύτηκε πρόσφατα από τον ΣΕΒ (εφεξής ο «κώδικας») και είναι διαθέσιμος στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf 

 

Στα πλαίσια σύνταξης της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εταιρεία προχώρησε σε 

επισκόπηση του Κώδικα. Δεδομένου ότι για όλη τη χρήση 2015 η εταιρεία δεν συμπεριλήφθηκε στους δείκτες 

FTSE/ATHEX 20 και FTSE/ATHEX Mid 40, εμπίπτει στις εξαιρέσεις για εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους.  

 

Από την επισκόπηση αυτή, η Εταιρεία συμπέρανε ότι εν  γένει εφαρμόζει τις ειδικές πρακτικές για εισηγμένες 

εταιρείες που αναφέρονται και περιγράφονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ, με εξαίρεση τις 

ακόλουθες πρακτικές τις οποίες εξετάζει  προσεκτικά και μελετά τη δυνατότητα περαιτέρω προσαρμογής σε αυτές.  

 

- Μέρος Α.2 § 2.3: Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ. Ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του 

ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) επί συνόλου εννέα (9) και ως εκ τούτου υπολείπεται του ενός 

τρίτου του συνόλου των μελών αυτού, που υποδεικνύεται από τον Κώδικα.  

- Μέρος Α.5 § 5.4–5.8: Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Μέχρι τη σύνταξη της 

παρούσας Δήλωσης δεν λειτουργεί  επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων. 

- Μέρος Α.6 § 6.1-6.10: Λειτουργία του Δ.Σ. Η εταιρεία δεν εφαρμόζει τις συγκεκριμένες ειδικές πρακτικές, με 

εξαίρεση την τήρηση των πρακτικών Δ.Σ.  

- Μέρος Α.7 § 7.1-7.3: Αξιολόγηση Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.  Μέχρι τη σύνταξη της 

παρούσας Δήλωσης, η Εταιρεία δεν εφαρμόζει συλλογική διαδικασία για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. 

- Μέρος Γ.1 § 1.6-1.9: Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών. Μέχρι την σύνταξη της παρούσης δηλώσεως δεν 

λειτουργεί Επιτροπή αμοιβών.  

 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον των ειδικών πρακτικών του Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του ΣΕΒ και των προβλέψεων του Ν. 3873/2010. 

 

2. Κύρια χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη 

Διαδικασία Σύνταξης των Οικονομικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών. 

 

i. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών και στοιχείων του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και 

Συστήματος  Διαχείρισης Κινδύνων -σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων-  

Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας καλύπτει τις διαδικασίες ελέγχου για τη λειτουργία της Εταιρείας, τη 

συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, τη διαχείριση κινδύνων και τη σύνταξη 

χρηματοοικονομικής αναφοράς. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού ελέγχου ελέγχει την ορθή εφαρμογή κάθε διαδικασίας και συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

ανεξαρτήτως του λογιστικού ή μη περιεχομένου τους και αξιολογεί την επιχείρηση μέσω ανασκόπησης των 

δραστηριοτήτων της, λειτουργώντας ως μία υπηρεσία προς την Διοίκηση. 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf
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Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποβλέπει μεταξύ άλλων στη διασφάλιση της πληρότητας και της αξιοπιστίας των 

στοιχείων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον ακριβή και έγκαιρο προσδιορισμό της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της Εταιρείας και την παραγωγή αξιόπιστων οικονομικών καταστάσεων.  

Η Εταιρεία σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αναφέρει ότι το σύστημα 

οικονομικών αναφορών της “ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.”, χρησιμοποιεί ένα λογιστικό σύστημα που 

είναι επαρκές για αναφορά προς τη Διοίκηση αλλά και προς τους εξωτερικούς χρήστες. Οι οικονομικές καταστάσεις 

καθώς και άλλες αναλύσεις που αναφέρονται προς την Διοίκηση σε τριμηνιαία βάση συντάσσονται σε απλή και 

ενοποιημένη βάση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους αναφοράς προς την Διοίκηση αλλά και για λόγους δημοσιοποίησης, σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς. Τόσο η Διοικητική πληροφόρηση όσο και η προς δημοσιοποίηση χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με ένα ενημερωμένο σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου που περιλαμβάνει αναλύσεις πωλήσεων, κόστους/εξόδων, λειτουργικών κερδών αλλά και άλλα στοιχεία και 

δείκτες. Όλες οι αναφορές προς την Διοίκηση περιλαμβάνουν τα στοιχεία της τρέχουσας περιόδου που συγκρίνονται 

με τα αντίστοιχα του προϋπολογισμού, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τα στοιχεία 

της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου της αναφοράς έτους. 

Όλες οι δημοσιοποιούμενες ενδιάμεσες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες 

πληροφορίες και γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισκοπούνται από την 

Επιτροπή Ελέγχου και εγκρίνονται στο σύνολό τους αντίστοιχα από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Εφαρμόζονται δικλείδες ασφαλείας αναφορικά με: α) την αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων ως προς την 

αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, β) τον διοικητικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση αναφορικά 

με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, γ) την πρόληψη και αποκάλυψη απάτης, δ) τους ρόλους/ αρμοδιότητες των 

στελεχών, ε) την διαδικασία κλεισίματος χρήσης περιλαμβανόμενης της ενοποίησης  (π.χ. καταγεγραμμένες 

διαδικασίες, προσβάσεις, εγκρίσεις, συμφωνίες κλπ) και στ) τη διασφάλιση των παρεχόμενων στοιχείων από τα 

πληροφοριακά συστήματα. 

Η σύνταξη των εσωτερικών αναφορών προς τη Διοίκηση και των αναφορών που απαιτούνται από τον Κ. Ν. 2190/1920 

και τις εποπτικές αρχές γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία διαθέτει κατάλληλα και έμπειρα 

στελέχη για το σκοπό αυτό.  Η Διοίκηση φροντίζει ώστε τα στελέχη αυτά να ενημερώνονται κατάλληλα για τις αλλαγές 

στα λογιστικά και φορολογικά θέματα που αφορούν την Εταιρεία και τον Όμιλο. 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες για την συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τις 

θυγατρικές εταιρείες και φροντίζει για την συμφωνία των επιμέρους συναλλαγών και την εφαρμογή των ιδίων 

λογιστικών αρχών από τις ως άνω εταιρείες  

 

ii. Ετήσια αξιολόγηση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι έχει εξετάσει τους κύριους επιχειρηματικούς κινδύνους που 

αντιμετωπίζει η Εταιρεία καθώς και τα Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου. Σε ετήσια βάση το Διοικητικό Συμβούλιο 

προβαίνει σε επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων και των Συστημάτων 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

iii. Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Εταιρεία από τους νόμιμους ελεγκτές της και αξιολόγηση 

της επίπτωσης που μπορεί να έχει το γεγονός αυτό στην αντικειμενικότητα και την 

αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στον 

Νόμο 3693/2008 

Οι νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας για την εταιρική χρήση του έτους 2015, «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές- 

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων»,  οι οποίοι έχουν εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την 

22
η
  Μαΐου 2015, δεν έχουν παράσχει  μη ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της.  

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί άλλους ελεγκτές για τις θυγατρικές επιχειρήσεις του εξωτερικού, οι οποίοι επίσης δεν 

παρείχαν μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 
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3. Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς- Πληροφοριακά Στοιχεία   

- Δεν υφίστανται δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής 

εξαγοράς των μετοχών της Εταιρείας, ούτε οποιαδήποτε καταστατική πρόβλεψη περί εξαγοράς. 

- Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την 

τελευταία και τρέχουσα χρήση. 

- Σε περίπτωση που η Εταιρεία συμμετάσχει  σε τέτοια διαδικασία αυτή θα γίνει στα πλαίσια της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

 

4. Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δικαιώματα των μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό και στις σχετικές διατάξεις 

του Ν.2190/1920, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Η Εταιρεία προβαίνει στις προβλεπόμενες 

δημοσιεύσεις, σύμφωνα μάλιστα και με τις διατάξεις του Ν.3884/2010 και γενικά λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την 

έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των μετόχων για την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Το τελευταίο διασφαλίζεται μέσω 

των δημοσιεύσεων των προκλήσεων των Γενικών Συνελεύσεων και της ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, στο κείμενο των οποίων περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του 

τρόπου άσκησης.  

 

5. Σύνθεση και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Εποπτικών Οργάνων και Επιτροπών της Εταιρείας 

 

Ρόλοι και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την ευθύνη της μακροπρόθεσμης στρατηγικής και των λειτουργικών 

στόχων της Εταιρείας και εν γένει του έλεγχου και της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των οριζομένων από τον Κ.Ν. 

2190/1920 και το Καταστατικό καθώς και της τήρησης των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με την απαραίτητη συχνότητα, ώστε να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα 

του.  

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται στα κάτωθι: 

• Επίβλεψη και παρακολούθηση των λειτουργιών της Εταιρείας καθώς και έλεγχος επίτευξης των 

επιχειρηματικών στόχων και μακροπρόθεσμων σχεδίων. 

• Διατύπωση και καθορισμός των βασικών αξιών και στόχων της Εταιρείας. 

• Εξασφάλιση εναρμόνισης της υιοθετημένης στρατηγικής με τους στόχους της Εταιρείας  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και εξετάζει 

τυχόν φαινόμενα  ή περιπτώσεις απόκλισης από την πολιτική απορρήτου πληροφοριών 

• Διασφάλιση της αξιοπιστίας και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας πριν την τελική έγκριση 

αυτών από την Τακτική Γενική Συνέλευση. 

• Στην εξασφάλιση της άσκησης της επιχειρηματικής της δράσης σε καθημερινή βάση, μέσω ενός συστήματος 

ειδικών εξουσιοδοτήσεων, ενώ η ρύθμιση των υπολοίπων θεμάτων της αρμοδιότητάς του υλοποιείται μέσω 

ειδικών αποφάσεων. 

 

Το υφιστάμενο Δ.Σ. της Εταιρείας απαρτίζεται από 9 μέλη (9μελές) εκ των οποίων: 

- 4 είναι εκτελεστικά μέλη  

- 3 είναι μη εκτελεστικά μέλη 

- 2 είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη  

Η σύνθεση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. είναι η 

ακόλουθη: 

1. Μαρσέλ Αμαρίλιο, Πρόεδρος- Μη Εκτελεστικό Μέλος 

   2. Νικόλαος Μαρίου, Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος  

   3. Δανιήλ Μπεναρδούτ, Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος 
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   4. Χαΐμ Ναχμίας,  - Μη  Εκτελεστικό Μέλος 

   5. Κωνσταντίνος Καρώνης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

   6. Ηλίας Μωυσής, Εκτελεστικό Μέλος 

   7. Ευστράτιος Θωμαδάκης, Εκτελεστικό Μέλος 

8. Γεώργιος Κατσαρός, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος  

9. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα για κάθε ένα από τα παραπάνω μέλη του Δ.Σ. παρατίθενται στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας http://www.sidma.gr/default.asp?pid=33&la=1 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται για μονοετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το υφιστάμενο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 22
ης

 Μαΐου 2015 και η θητεία του λήγει την 

ημέρα σύγκλησης της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε 74 φορές μέσα στο έτος 2015. Σε 18 συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη του 

αυτοπροσώπως, ενώ σε 56 συνεδριάσεις παρέστησαν όλα τα μέλη εκτός από τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.  

 

Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 

i. Περιγραφή της σύνθεσης, λειτουργίας, έργου, αρμοδιοτήτων και περιγραφή θεμάτων που 

συζητούνται στις συνεδριάσεις της Επιτροπής  

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία εκλέγεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Ν. 3693/2008 (αρθ.37), αποτελείται από τρία 

μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο και έχει ως κύριο έργο, στα 

πλαίσια των από τον ως άνω νόμο περιγραφομένων υποχρεώσεων, την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας για την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 

των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων διαχείρισης των 

επιχειρηματικών κινδύνων, την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την 

αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης.  

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

- Να εξετάζει την αποτελεσματικότητα όλων των επιπέδων της Διοίκησης σε σχέση με τη διαφύλαξη 

των πόρων που διαχειρίζονται και τη συμμόρφωση τους με την καθιερωμένη πολιτική και 

διαδικασίες της Εταιρείας, 

- Να αξιολογεί τις διαδικασίες και τα στοιχεία για την επάρκεια τους σχετικά με την επίτευξη των 

στόχων και εκτίμηση της πολιτικής και του προγράμματος που αναφέρεται στην υπό εξέταση 

δραστηριότητα, 

- Να ελέγχει περιοδικά τις διάφορες λειτουργίες των διάφορων διευθύνσεων ή τμημάτων, έτσι που να 

διασφαλίζεται ότι οι διάφορες λειτουργίες τους διεξάγονται ομαλά, είναι σύμφωνες με τις οδηγίες 

της Διοίκησης, την πολιτική της Εταιρείας, τις διαδικασίες και ότι αυτές συμμορφώνονται με τους 

στόχους της Εταιρείας και με τα πρότυπα της Διοικητικής πρακτικής.  

- Να εξετάζει τις εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου και ειδικότερα να: 

 Αξιολογεί την επάρκεια έκτασης τους 

 Επιβεβαιώνει την ακρίβεια των εκθέσεων 

 Να εξετάζει την επάρκεια υποστήριξης των αποτελεσμάτων 

 

Η Επιτροπή Ελέγχου εξετάζει και διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Εξωτερικών Ελεγκτών της Εταιρείας και λαμβάνει 

γνώση των ευρημάτων τους καθώς και των Εκθέσεων Ελέγχου επί των ετησίων ή ενδιάμεσων Οικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας.  Παράλληλα, προτείνει διορθωτικές ενέργειες και διαδικασίες προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν τυχόν ευρήματα ή αδυναμίες σε περιοχές Οικονομικής Αναφοράς ή άλλων σημαντικών λειτουργιών 

της Εταιρείας. 

http://www.sidma.gr/default.asp?pid=33&la=1
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δύο μη εκτελεστικά μέλη τα οποία διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και 

εμπειρίες για το έργο της Επιτροπής.  

Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι η ακόλουθη: 

o Γεώργιος Κατσαρός – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου 

o Μαρσέλ Αμαρίλιο - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.  

o Χαΐμ Ναχμίας - Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. 

 

ii. Αριθμός συνεδριάσεων της Επιτροπής και συχνότητα συμμετοχής κάθε μέλους στις συνεδριάσεις 

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε 4 φορές κατά το 2015, με πλήρη απαρτία. 

 

iii. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και επιδόσεων της Επιτροπής   

Μέχρι τη σύνταξη της παρούσας Δήλωσης, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές διαδικασίες για την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα θεσπίσει 

σχετικές διαδικασίες στο μέλλον. 

 
Β.8 Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 
 

Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 

εμφανίζονται κατωτέρω: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πελάτες
Χρεώστες 

Διάφοροι
Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ 46.119    -         46.119    

SOVEL ΑΕ 56.322    -         56.322    

ΕΤΗΛ ΑΕ 30.693    -         30.693    

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 9.034       -         9.034       

SIDMA BULGARIA SA 13.623    -         13.623    

ΧΑΛΚΟΡ AE 14.400    -         14.400    

ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 82.632    -         82.632    

ΜΕΤΑΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 11.551    -         11.551    

ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΕ 789          -         789          

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 581.052  -         581.052  

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 16.889    -         16.889    

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 37.844    -         37.844    

SIDMA  ROMANIA SA 1.261       -         1.261       

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 31.505    -         31.505    

FITCO AE 3.961       -         3.961       

SIDMA CYPRUS SA -            5.774    5.774       

ΑΝΟΞΑΛ AE 5.741       -         5.741       

ΣΥΜΕΤΑΛ AE 59.409    -         59.409    

BIANATT 6.879       -         6.879       

PROSAL TUBES SA 316 -         -         316 -         

DOJRAN STEEL DOO 52            -         52            

FULGOR AE 25.942    -         25.942    

ECORESET SA 2.305       -         2.305       

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ 8.866       -         8.866       

ΒΕΠΑΛ ΑΕ 4.808       -         4.808       

ICME ECAB SA 15.293    -         15.293    

ETEM BULGARIA SA 29.992    -         29.992    

ΣΥΝΟΛΟ 1.096.647 5.774 1.102.421

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 

ΑΕ

(Ποσά σε ευρώ)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προμηθευτές (από 

αγορές)

Προμηθευτές(Από  

Αντιπρ/πεία)

Πιστωτές 

διάφοροι 
Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ 920.916                5.274.863           -             6.195.778          

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ -                         195.495               -             195.495             

STOMANA 1.353.050            -                        -             1.353.050          

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 770                       1.320.096           -             1.320.866          

SIDMA BULGARIA SA 7.119                    -                        -             7.119                  

ΧΑΛΚΟΡ AE -                         -                        18.410      18.410               

ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 45.980                  5.044.196           -             5.090.176          

ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΕ -                         -                        22.100      22.100               

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ -                         -                        38.702      38.702               

SIDMA  ROMANIA SA 11.705                  -                        -             11.705               

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ -                         -                        83              83                       

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ -                         -                        1.358        1.358                  

FITCO AE 92.506                  -                        -             92.506               

ΣΤΗΛΜΕΤAE -                         -                        615           615                     

ΣΥΜΕΤΑΛ AE 36.167                  -                        -             36.167               

CONSULTANT 47.491                  -                        -             47.491               

SIDERAL SHPK 11.567                  -                        -             11.567               

LESCO SA 4.740                    -                        -             4.740                  

ETEM BULGARIA SA -                         -                        8.402        8.402                  

ΣΥΝΟΛΟ 2.532.010            11.834.650         89.669      14.456.328       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ

(Ποσά σε ευρώ)

 
 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγορές Εμπορευμάτων Αγορές Υπηρεσιών Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ 34.393                           -                           34.393             

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 2.202.642                     -                           2.202.642        

STOMANA 4.315.081                     -                           4.315.081        

ΕΤΗΛ ΑΕ -                                   14.008                   14.008             

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 4.899                             -                           4.899                

ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ 4.723                             -                           4.723                

SIDMA BULGARIA SA 395.211                         -                           395.211           

ΧΑΛΚΟΡ AE -                                   14.968                   14.968             

ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 69.421                           -                           69.421             

ΕΛΒΑΛ ΑΕ 14.079                           -                           14.079             

ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΕ -                                   62.905                   62.905             

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ -                                   55.969                   55.969             

SIDMA  ROMANIA SA 11.705                           1.050                     12.755             

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 83                                   -                           83                     

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ -                                   6.093                     6.093                

FITCO AE 110.047                         -                           110.047           

ΣΥΜΕΤΑΛ AE 5.746                             -                           5.746                

CONSULTANT 44.128                           -                           44.128             

SIDERAL SHPK -                                   23.828                   23.828             

LESCO SA 12.117                           -                           12.117             

ΣΥΝΟΛΟ 7.224.276                     178.820                 7.403.097        

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' ΥΛΩΝ - ΕΞΟΔΑ

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ

(Ποσά σε ευρώ)
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πωλήσεις  Εμπορευμάτων - 

Α΄ Υλών -Προϊόντων

Αλλα Εσοδα 

Εκμετάλλευσης

Προμηθ. Από 

αντιπροσ.

Έκτακτα -ανόργανα 

έσοδα
Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ -                                           40.177               90.063                    -                              130.239                 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 675                                         305.384             747.360                 -                              1.053.419              

SOVEL ΑΕ 7.667                                      -                       -                           -                              7.667                      

ΕΤΗΛ ΑΕ 116.496                                 -                       -                           -                              116.496                 

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 32.822                                    58.654               204.661                 -                              296.137                 

ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ 40.619                                    10.200               -                           731                            51.550                    

SIDMA BULGARIA SA 70.445                                    796                     -                           -                              71.241                    

ΧΑΛΚΟΡ AE 17.883                                    -                       -                           -                              17.883                    

ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 104.290                                 223.200             420.147                 -                              747.636                 

ΕΛΒΑΛ ΑΕ 39.942                                    -                       -                           -                              39.942                    

ΒΕΚΤΩΡ ΑΕ -                                           -                       -                           -                              -                           

ΜΕΤΑΛ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 348.458                                 -                       -                           -                              348.458                 

ΠΡΟΣΑΛ ΑΕ -                                           -                       -                           -                              -                           

ΤΕΚΑ SYSTEMS ΑΕ 3.570                                      -                       -                           -                              3.570                      

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 83.042                                    -                       -                           -                              83.042                    

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 128.380                                 -                       -                           -                              128.380                 

SIDMA  ROMANIA SA 1.877                                      4.872                 -                           -                              6.749                      

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 100.399                                 -                       -                           -                              100.399                 

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ -                                           -                       -                           -                              -                           

FITCO AE 5.226                                      -                       -                           -                              5.226                      

ΑΝΟΞΑΛ AE 355                                         -                       -                           -                              355                         

ΣΥΜΕΤΑΛ AE 25.063                                    -                       -                           -                              25.063                    

BIANATT 8.394                                      -                       -                           -                              8.394                      

DOJRAN STEEL DOO 969                                         -                       -                           -                              969                         

FULGOR AE 64.947                                    -                       -                           -                              64.947                    

LESCO SA -                                           -                       -                           -                              -                           

ECORESET SA 1.942                                      -                       -                           -                              1.942                      

ΕΡΓΟΣΤΗΛ ΑΕ 442                                         -                       -                           -                              442                         

ΣΥΝΟΛΟ 1.203.903                              643.281             1.462.231              731                            3.310.146              

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ

(Ποσά σε ευρώ)

 
 

Β.9 Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς. 

  

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς.  
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Β.10 Επεξηγηματική Έκθεση 
 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡ. 6 ΚΑΙ 

7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007  

ΤΗΣ «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015  

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016  ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 4
 
παρ.7 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007 

 

(α) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου 

Την 31/12/2015  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε ΕΥΡΩ  13.752.000,45 και ήταν διαιρεμένο 

σε 10.186.667  κοινές ονομαστικές  μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 1,35  η καθεμία. 

 

Με βάση το μετοχολόγιο της 31/12/2015 , η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη: 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ
Αριθμός 

Μετοχών

Ποσοστό 

(%)

Sovel A.E.    2.842.500 27,90%

Sidacier holding S.A. 1.580.230 15,51%

Ανδρέας Πιζάντε του Χαϊμ 695.257 6,83%

Rapallo invest holding S.A. 692.603 6,80%

Σιδενορ Βιομηχανική Χάλυβα Α.Ε. 658.227 6,46%

BANK VONTOBEL AG 564.266 5,54%

Νέλλη Αμαρίλιο του Δανιήλ Ανδρέα 300.889 2,95%

Δαυίδ Αμαρίλιο του Δανιήλ Ανδρέα 300.889 2,95%

Σάντυ Αμαρίλιο του Ανδρέα 173.883 1,71%

ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 110.480 1,08%

Ναταλύ Πιζάντε του Ανδρέα 87.427 0,86%

Viochalco S.A. 29.213 0,29%

Βίκτωρ Πιζάντε του Ανδρέα 5.022 0,05%

Επενδυτικό κοινό 2.145.780 21,06%

Σύνολο 10.186.667 100,00%

Μετοχολόγιο 31/12/15

 
 

Το σύνολο (100%) των μετοχών της Εταιρείας είναι άυλες κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες και αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών στην κύρια αγορά. 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 5, 11 και 24). 

 

Την 16.12.2004  με απόφαση της έκτακτης 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.  

 

Την 23.11.2015 εγκρίθηκε από την γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας η συγχώνευση  με απορρόφηση της 

θυγατρικής κατά 94% εταιρίας «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.». Συνεπεία της εν λόγω συγχώνευσης  το μετοχικό κεφάλαιο της  

εταιρίας αυξήθηκε κατά € 252.000,45 με την έκδοση 186.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας €1,35 η κάθε 

μία. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών ξεκίνησε την 05/02/2016.  

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 13.752.000,45 (δεκατρία εκατομμύρια εφτακόσιες πενήντα 

δύο χιλιάδες ευρώ) και διαιρείται σε 10.186.667 (δέκα εκατομμύρια εκατών ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσες εξήντα 

εφτά) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €  1,35 η κάθε μία. 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

 

20 

Τέλος, τα κύρια δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, σύμφωνα με το Καταστατικό της 

Εταιρείας και το Ν.2190/1920, έχουν ως εξής: 

Κάθε μετοχή, παρέχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, σε περίπτωση διάλυσης της 

Εταιρείας 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 Εταιρείας 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας: 

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 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 31/12/2015  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 Εταιρείας και τους οποίους να 

γνωρίζει η Εταιρεία. 

 

(δ) Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου 

Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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  Εταιρείας βεβαίωση της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» 

(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 Εταιρείας 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 Εταιρεία. 

 

(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 Εταιρεία 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 Εταιρείας, 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 Εταιρείας. Η άσκηση 

του δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται με την γνωστοποίηση του διορισμού των ανωτέρω 

συμβούλων προς την Εταιρεία τρεις (3) πλήρεις ημέρες προ της συνεδριάσεως της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων της Εταιρείας 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 Εταιρεία τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής ιδιότητας και της δεσμεύσεως 

μετοχών  της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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 Εταιρείας. 

 

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 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

 

22 

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 Εταιρείας η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να 

αποφασίζει περί τροποποιήσεων του Καταστατικού. Ειδικά σε ότι 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 Εταιρείας 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 

Εταιρείας, 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 Εταιρείας 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 Εταιρεία 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 Εταιρείας που ισχύουν / τροποποιούνται / λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας 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. 

     

Χαλάνδρι,  30  Μαρτίου  2016 

Ο Πρόεδρος του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
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Γ. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 

«ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31
ης

 Δεκεμβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιημένες 

καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 

πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει 

ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

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 χρηματοοικονομικών 

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 ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες 

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

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

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

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 

όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων 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 χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  και των θυγατρικών αυτής κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση 

και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 9.31 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το θέμα 

ότι λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της 

Εταιρείας, καθώς επίσης και του Ομίλου, έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων 

του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920. Επιπλέον το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας 

και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 50.821 

χιλ., και € 65.398 χιλ. αντίστοιχα, γεγονός το οποίο ενδεχομένως να υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικής με 

την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας και του Ομίλου. Όπως αναφέρεται στην σημείωση 9.31 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον σχεδιασμό κατάλληλων δράσεων για 

τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου και την ομαλή συνέχιση των 

δραστηριοτήτων τους, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά τη σύνταξη των συνημμένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Στη 

γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 

παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43
α
 (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

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

οριζόμενων από τα άρθρα 43
α
 (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Παύλος Στελλάκης 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 24941 
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Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
Δ.1 Κατάσταση οικονομικής θέσης  
Ποσά σε €

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 9.1 55.672.868 55.118.776 44.204.840 37.532.858

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9.2 488.551 467.111 64.971 41.870

Επενδύσεις σε θυγατρικές 9.3 0 0 11.645.038 16.505.837

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 9.4 118.730 110.752 101.078 89.246

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.13 0 0 94.967

56.280.148 55.696.639 56.015.928 54.264.778

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 9.5 16.829.518 18.299.407 11.400.074 9.555.979

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις9.6 31.117.567 40.203.963 24.892.909 27.914.519

Λοιπές απαιτήσεις 9.7 4.204.146 1.794.239 3.895.628 1.340.805

Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.8 12.273.726 8.765.834 11.039.687 6.256.260

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

προοριζόμενα για πώληση
9.1 0 2.231.552 0 2.231.552

64.424.958 71.294.994 51.228.298 47.299.115

Σύνολο Ενεργητικού 120.705.106 126.991.633 107.244.226 101.563.893

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετόχων της μητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 9.9 13.752.000 13.500.000 13.752.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.9 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεματικά κεφάλαια 9.10 18.960.635 18.658.699 16.372.208 13.704.110

Αποτελέσματα  εις νέον -58.567.241 -51.150.625 -41.410.101 -29.845.183

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής -15.979.606 -9.116.927 -1.410.894 7.233.927

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0 173.323 - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -15.979.606 -8.943.604 -1.410.894 7.233.927

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.11 3.406.472 53.615.633 3.406.472 45.476.836

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 9.12 279.182 345.674 279.182 133.934

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.13 2.240.498 887.332 2.005.067 1

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 9.14 669.092 730.018 647.693 627.033

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.15 267.000 267.000 267.000 120.000

6.862.244 55.845.657 6.605.414 46.357.804

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9.11 44.930.467 48.594.033 23.768.023 23.614.752

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 9.16 22.272.910 19.155.387 17.812.318 14.073.138

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση 9.11 59.672.940 9.702.084 57.723.543 8.468.124

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.17 2.946.151 2.638.076 2.745.823 1.816.148

129.822.468 80.089.580 102.049.706 47.972.162

Σύνολο Υποχρεώσεων 136.684.712 135.935.237 108.655.120 94.329.966

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 120.705.106 126.991.633 107.244.226 101.563.893

Σημ.

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
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Δ.2 Κατάσταση συνολικού εισοδήματος  
Ποσά σε €

1.1 - 

31.12.2015

1.1 - 

31.12.2014

1.1 - 

31.12.2015

1.1 - 

31.12.2014

Κύκλος εργασιών 9.19 96.502.681 100.557.840 51.340.122 56.175.568

Κόστος πωλήσεων 9.19 -88.440.626 -92.898.093 -46.376.656 -51.011.068

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 8.062.055 7.659.746 4.963.466 5.164.500

Λοιπά έσοδα  9.20 3.804.242 4.019.033 2.534.226 2.638.649

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 9.21 -3.603.128 -3.708.554 -2.263.046 -2.373.918

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 9.22 -8.112.535 -8.851.722 -5.535.031 -6.103.102

Λοιπά έξοδα 9.23 -182.873 -758.033 -120.587 -346.345

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

αποτελεσμάτων
-32.240 -1.639.530 -420.972 -1.020.216

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 9.24 -6.289.500 -6.450.729 -4.243.282 -4.406.258

Επενδυτικά αποτελέσματα 9.25 840 -101.102 928 -949.856

Κέρδη /(Ζημίες) από αναπροσαρμογή παγίων σε τρέχουσες 

αξίες
9.1 512.241,43 -1.872.302 512.241,43 -1.737.056

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων -5.808.658 -10.063.663 -4.151.084 -8.113.385

Μείον: φόροι 9.26 -1.172.313 -1.134.186 -1.545.917 -981.605

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους -6.980.972 -11.197.849 -5.697.002 -9.094.990

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας -6.929.806 -11.154.677

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -51.166 -43.172

-6.980.972 -11.197.849

Βασικά Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή 9.27 -0,6929 -1,1155 -0,5696 -0,9095

Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  (EBITDA)
2.212.452 890.841 1.320.317 623.871

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 0 8.448.917 0 3.618.725

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών
80.132 -136.942 73.634 -114.148

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί -178.847 -1.707.011 -128.852 -911.190
Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) 3.090 -1.136 3.090 -1.136

Συναλλαγματικές διαφορές 41.491 10.968 0 0

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί -896 295 -896 295

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους -55.030 6.615.092 -53.024 2.592.546

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους -7.036.002 -4.582.757 -5.750.026 -6.502.444

Ιδιοκτήτες μητρικής -6.982.439 -4.608.356

Μη ελέγχουσες συμμετοχές -53.563 25.599

-7.036.002 -4.582.757

Σημ.

 Ομίλου Εταιρίας

 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
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Δ.3 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Ομίλου  
 

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποθεματικά από 

αποτίμηση παγίων 

σε εύλογη αξία

Σ.Δ. μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2014 13.500.000 9.875.000 12.772.747 0 -340.227 -40.316.107 -4.508.587 147.741 -4.360.847

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

Μεταφορά αποθεματικών -430.834 8.557 422.277 0 0 0

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 -430.834 0 8.557 422.277 0 0 0

Αποτέλεσμα περιόδου -11.154.677 -11.154.677 -43.172 -11.197.849

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 8.354.751 8.354.751 94.166 8.448.917

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) -1.136 -1.136 -1.136

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών -135.710 -135.710 -1.232 -136.942

Συναλλαγματικές διαφορές 10.968 10.968 10.968

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων -1.717.261 0 34.725 -1.682.536 -24.180 -1.706.716

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 6.637.490 10.968 -102.120 6.546.337 68.754 6.615.092

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 6.637.490 10.968 -11.256.797 -4.608.340 25.582 -4.582.757

Υπόλοιπα 31.12.2014 13.500.000 9.875.000 12.341.912 6.637.490 -320.702 -51.150.627 -9.116.927 173.323 -8.943.604

0 0

Ποσά σε €

Υπόλοιπα 01.01.2015 13.500.000 9.875.000 12.341.912 6.637.490 -320.702 -51.150.627 -9.116.927 173.323 -8.943.604

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες
Προσαρμογές στην Καθαρή θέση λόγω απορρόφησης θυγατρικής εταιρίας 252.000 346.692 66.858 -545.790 119.760 -119.760 0

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 252.000 0 346.692 66.858 0 -545.790 119.760 -119.760 0

Αποτέλεσμα περιόδου -6.929.806 -6.929.806 -51.166 -6.980.972

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) 3.090 3.090 3.090

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών 79.529 79.529 602 80.132

Συναλλαγματικές διαφορές 41.491 41.491 41.491

Λοιπές προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων 0 0

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων -153.105 -23.638 -176.743 -3.000 -179.743

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 -153.105 41.491 58.980 -52.633 -2.397 -55.030

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 -153.105 41.491 -6.870.825 -6.982.439 -53.563 -7.036.002

Υπόλοιπα 31.12.2015 13.752.000 9.875.000 12.688.604 6.551.243 -279.211 -58.567.242 -15.979.605 0 -15.979.605

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

 
Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
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Δ.4 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Εταιρείας 
 

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο

Υπέρ το 

άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2014 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -21.095.718 13.736.370

Μεταφορά Αποθεματικών 0 0 -430.834 430.834 0

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 0 0 -430.834 430.834 0

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 -9.094.990 -9.094.990

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία 3.618.725 3.618.725

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) 0 0 0 -1.136 -1.136

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών 0 0 0 -114.148 -114.148

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 -940.868 29.973 -910.895

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 2.677.856 -85.310 2.592.546

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 2.677.856 -9.180.300 -6.502.444

Υπόλοιπα 31.12.2014 13.500.000 9.875.000 13.704.109 -29.845.183 7.233.926

Υπόλοιπα 01.01.2015 13.500.000 9.875.000 13.704.109 -29.845.183 7.233.926

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

Προσαρμογές στην Καθαρή θέση λόγω απορρόφησης θυγατρικής εταιρίας 252.000 0 2.776.659 -5.923.454 -2.894.794

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες 252.000 0 2.776.659 -5.923.454 -2.894.794

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 0 -5.697.002 -5.697.002

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap) 0 0 0 3.090 3.090

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών 0 0 0 73.634 73.634

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 -108.562 -21.186 -129.748

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 -108.562 55.537 -53.024

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0 0 -108.562 -5.641.464 -5.750.026

Υπόλοιπα 31.12.2015 13.752.000 9.875.000 16.372.207 -41.410.101 -1.410.894

Εταιρεία

 
 

 

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

Ποσά σε €

1.1 - 

31.12.2015

1.1 - 

31.12.2014

1.1 - 

31.12.2015

1.1 - 

31.12.2014

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -5.808.658 -10.063.664 -4.151.084 -8.113.385

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Απομειώσεις 100.000 0 0

Αποσβέσεις 2.311.184 2.662.579 1.750.663 1.661.139

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων -66.492 -132.208 -9.373 -17.052

Προβλέψεις 154.314 719.708 97.196 168.871

Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων -30.263 -126.277 -32.361 -86.956

Συναλλαγματικές διαφορές -25.759 65.733 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας -19.907 -143.930 -12.748 863.804

Ζημίες από αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία
-512.241 1.872.303 -512.241 1.737.056

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα -37.929 -50.921 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.366.093 6.563.646 4.284.054 4.505.462

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργ. δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.469.889 3.296.655 960.087 2.432.009

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.551.958 -284.436 6.165.346 244.390

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.385.268 -3.532.653 3.180.260 -4.164.243

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.124.353 -6.819.390 -4.059.195 -4.777.382

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 7.613.103 -5.872.854 7.660.603 -5.546.287

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0 0 -30.000 0

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -207.480 -126.581 -136.567 -69.601

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων 1.580 2.686 1.418 2.686

Τόκοι εισπραχθέντες 23.714 130.192 16.645 73.144

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -182.186 6.297 -148.504 6.229

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 480.222 1.853.359 0 2.716.269

Εξοφλήσεις δανείων -4.403.246 -4.145.027 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) -3.923.024 1.853.359 -4.145.027 2.716.269

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 3.507.893 -4.013.198 3.367.072 -2.823.789

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 8.765.834 12.779.032 6.256.260 9.080.049

Ταμειακά διαθέσιμα απορροφόμενης εταιρείας 0 0 1.416.355 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 12.273.727 8.765.834 11.039.687 6.256.260

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

 
 

Οι ακόλουθες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
 

Η μητρική Εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται στην κατεργασία 

και το εμπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). 

Η Εταιρεία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρείας με έδρα το Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15233), την Εμπορική 

Διεύθυνση στο Υποκατάστημα Ασπροπύργου (Μαύρη Γιώρα) και κεντρικά γραφεία Διοίκησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας 

στο 54
ο
 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 2015, εκτός από την μητρική εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

περιλαμβάνονται και οι κάτωθι εταιρίες: 

 Η κατά 100% θυγατρική Εταιρεία 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 

Εταιρείας Συμμετοχών "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 Την 29/12/2015 η εταιρεία προέβη σε συγχώνευση της θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. μέσω 

απορρόφησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 

1-5 του Ν.2166/1993 βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30/06/2015, βλ. αναλυτικά 

παράγραφο 7. Η «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών επικάλυψης και πετασμάτων. 

 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 

2.1. Δήλωση συμμόρφωσης 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2015 έως 

31η Δεκεμβρίου 2015, 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 Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), 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 Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

2.2. Βάση επιμέτρησης 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από πάγια τα οποία 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία. Για τη σύνταξη των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015, έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν στην 

προηγούμενη χρήση 2014, προσαρμοσμένων με τα νέα πρότυπα και τις αναθεωρήσεις επί των προτύπων που 

επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ. 

 

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. Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας της έδρας της μητρικής του Ομίλου). 

 

3. Νέα Πρότυπα ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση του Ομίλου 

σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 
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3.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
 

3.1.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί 
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή 

μεταγενέστερα. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα 

εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως 

ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου. 

 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) 

Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η 

παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιμετώπιση για τις 

εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές 

που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/07/2014) 

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές 

οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι 

εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 

ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του 

συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της 

επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που 

κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων 

αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 
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 Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής 

θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να 

επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις 

ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. 

Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2016) 

Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις 

εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι 

οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο 

είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των 

απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: 

Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά 

αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο 

όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο 

εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο 

πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού 

λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν 

νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η 

οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. 

Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως 

στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη 

διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους 

Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 

καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο 

ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό 

στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της 

απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια 

δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και 

όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Δεν 

αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

 

3.1.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα 

Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Συγκεκριμένα:  

 ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η 

ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών  που έχουν ρυθμιζόμενες 

δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση  των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων 

οικονομικής οντότητας. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός 

Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2016) 

Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). 

Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του 

ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη 

εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Δεν 

αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από 

την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) 

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 

και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των 

επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη 

που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 Αναβαλλόμενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογικής 

απαίτησης για μη πραγματοποιημένες ζημιές” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2017) 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Ο στόχος των εν λόγω 

τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις 

μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από χρεόγραφα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Δεν αναμένεται να υπάρξει 

σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2017) 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο 

με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των 

Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  Έσοδα, ΔΛΠ 11 

Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Δεν αναμένεται να υπάρξει 

σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο 

αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο 

για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική 

αντιστάθμισης. Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δημοσίευσε το νέο Πρότυπο, ΔΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου του IASB  ήταν η 

ανάπτυξη νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν  και τα δύο μέρη σε μια 

σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτή») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών 

για τις μισθώσεις με τον τρόπο που πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο 

μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. 

Δεν αναμένεται να υπάρξει σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

4. Περίληψη Λογιστικών Αρχών 
 
4.1. Ενοποίηση Θυγατρικών  
Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την μητρική. Οι θυγατρικές ενοποιούνται 

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

την ημερομηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 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 
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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 αποκτώμενων 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. Στις οικονομικές της καταστάσεις η εταιρεία αποτιμά τις συμμετοχές της σε 

θυγατρικές εταιρείες στο κόστος κτήσης αυτών μειούμενο με τυχόν απομείωση της αξίας των συμμετοχών. 

Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές αντιπροσωπεύουν το ποσοστό των κερδών ή ζημιών και των ιδίων κεφαλαίων που δεν 

αναλογούν στον Όμιλο. Οι μη ελέγχουσες συμμετοχές παρουσιάζονται διακριτά στην ενοποιημένη κατάσταση 

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

ισολογισμού.  

Όσον αφορά τις αγορές που πραγματοποιούνται από τους μετόχους της μειοψηφίας, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος 

που καταβλήθηκε και του αποκτηθέντος σχετικού μεριδίου της λογιστικής αξίας των ιδίων κεφαλαίων της θυγατρικής 

καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια. Κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από την πώληση στους μετόχους της μειοψηφίας 

καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια. Όσο αφορά τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στους μετόχους της 

μειοψηφίας, η διαφορά μεταξύ των ληφθέντων ποσών και του σχετικού μεριδίου των μετόχων της μειοψηφίας 

καταχωρείται επίσης στα ίδια κεφάλαια 

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 Εταιρεία του Ομίλου. 

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

 

4.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 
Νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων: Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας 

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 συναλλαγή 

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. 

 

4.3. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 
Τα οικόπεδα, κτίρια και μηχανήματα που κατέχονται για χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών και υπηρεσιών ή 

για διοικητικούς σκοπούς παρουσιάζονται στην ενοποιημένη και ατομική κατάσταση οικονομικής θέσης στην 

αναπροσαρμοσμένη αξία τους, που είναι η εύλογη αξία κατά την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις 

μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα έτσι ώστε οι λογιστικές αξίες να μην διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνες που θα προσδιοριζόταν 

χρησιμοποιώντας την εύλογη αξία κατά την λήξη της κάθε περιόδου αναφοράς. Οποιαδήποτε υπεραξία προκύπτει 

από τις επανεκτιμήσεις αυτών των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων παραγωγής αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων και μεταφέρεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια στο αποθεματικό αναπροσαρμογής 

παγίων, εκτός από το ποσό που αναστρέφει μία προηγούμενη ζημιά απομείωσης για το ίδιο περιουσιακό στοιχείο 

που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 
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Η μείωση στην εύλογη αξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων 

παραγωγής αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από το ποσό που αντιστρέφει μια προηγούμενη 

υπεραξία στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο και η οποία είχε αναγνωριστεί στο αποθεματικό αναπροσαρμογής παγίων.  

Μεταφορικά μέσα και λοιπός εξοπλισμός αποτυπώνονται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το 

ιστορικό κόστος περιλαμβάνει έξοδα που είναι άμεσα επιμεριζόμενα στην αξία κτήσης και εγκατάστασης του παγίου.  

Κατά την πώληση ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα και στο κονδύλι «Επενδυτικά αποτελέσματα» ανάλογα με 

την περίπτωση. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(ζημιά απομείωσης) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

 

Αποσβέσεις 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη 

σταθερή μέθοδο με ισόποσες ετήσιες επιβαρύνσεις στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου, 

έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειμματική του αξία. Η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των στοιχείων είναι ως 

εξής: 

 

- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως, Αποθήκες και Βιομηχανοστάσια)   26 – 45 έτη 

- Μηχανήματα & Λοιπός Μηχανολογικός εξοπλισμός     5 – 14 έτη  

- Αυτοκίνητα – Οχήματα      6 - 9 έτη  

- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισμός     4 - 10 έτη  

 

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. 

 

4.4. Άυλα 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.  

 

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 4-8 έτη. 

 

4.5.  Απομείωση αξίας στοιχείων Ενεργητικού  
Με την εξαίρεση της υπεραξίας, η οποία ελέγχεται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες 

των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία 

κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του 

καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη 

αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι 

το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς 
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συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε 

πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία 

των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο 

επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της 

αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι 

εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο 

ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. 

 

4.6. Εύλογη Αξία 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζονται από τη τρέχουσα τιμή αγοράς. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 

προσδιορίζονται με την χρήση μεθόδων αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε 

συγκρίσιμα στοιχεία που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. 

 

4.7. 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. 

 

4.8. 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 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 Εταιρεία 

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

συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, η Εταιρεία 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. 

 

4.9. Αντιστάθμιση ταμειακών ροών 
Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών η Εταιρεία 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 
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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. 

 

4.10. 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. 

 

4.11. 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. 

 

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

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

 

4.13.  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 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.  

 

4.14. 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. 
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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.  

4.15. 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. 

 

4.16.  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 τόσο για τη 

μητρική εταιρεία, όσο και για τις θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση.  

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.  

Για τη χρήση 2015, η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/υποχρέωση για την Εταιρεία έχει υπολογιστεί με ποσοστό 

29% και για τον Όμιλο με ποσοστό 16% για τη θυγατρική στη Ρουμανία και αντίστοιχα με 10% για τη θυγατρική στη 

Βουλγαρία. 

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. 

 

4.17. 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.  

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 

Η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το 

ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον 
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τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε 

αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

 

4.18. 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.  

 

4.19.  Αναγνώριση εσόδων-εξόδων 
Τα έσοδα και τα έξοδα αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου (accrual basis).  

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

φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Τα διεταιρικά έσοδα-έξοδα μέσα στον Όμιλο διαγράφονται πλήρως.  

(α) Πωλήσεις αγαθών 

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

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  

(β) Έσοδα από τόκους 

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

(γ) Μερίσματα 

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

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

 

4.20. 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. 

 

4.21. 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. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 
Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

απαιτεί από τη Διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα στοιχεία του 

ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, τις γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα 

έσοδα και έξοδα κατά τις παρουσιαζόμενες περιόδους. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
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αυτά που έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις 

συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.  

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν 

από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν 

στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014 και σχετίζονται κυρίως με τα εξής: 

 

− Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος  

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν 

στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 

πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.  

Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νομοθεσίες φορολογίας εισοδήματος. Για τον συνολικό 

προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής 

φορολογίας είναι αβέβαιος. Ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση 

υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα 

αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη 

για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

 

− Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις επί Φορολογικών Ζημιών  

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές στον βαθμό 

που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές 

ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί 

απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά 

φορολογητέα κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. 

 

− Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις  

Ο Όμιλος διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες, όταν υπάρχουν 

δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα 

μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης 

σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της πολιτική και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία 

της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται.  

 

− Ενδεχόμενα γεγονότα 

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η 

Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου στις 31 

Δεκεμβρίου 2015. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές 

συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις 

διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο 

μέλλον.  

 

− Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων  

Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε ετήσια περίοδο 

αναφοράς. Την 31/12/2015 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα 

των στοιχείων του ενεργητικού. 
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− Έλεγχος Απομείωσης Υπεραξίας  

Ο Όμιλος διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας που έχει προκύψει από θυγατρική, τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση ή και όποτε υπάρχει ένδειξη για απομείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 36. Προκείμενου να 

διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι απομείωσης, απαιτείται ο υπολογισμός της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας 

απομειωμένης κατά το κόστος πώλησης της επιχειρηματικής μονάδας. Συνήθως, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι 

παρούσας αξίας ταμειακών ροών, η αποτίμηση βάσει δεικτών ομοειδών συναλλαγών ή επιχειρήσεων που 

διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά και η χρηματιστηριακή τιμή. Για την εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων, η 

Διοίκηση απαιτείται να χρησιμοποιήσει στοιχεία όπως εκτιμώμενη μελλοντική κερδοφορία της θυγατρικής, 

επιχειρηματικά σχέδια καθώς και στοιχεία της αγοράς, όπως επιτόκια κ.λπ.  
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6. Δομή του Ομίλου  
Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, μαζί με τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης 

και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 31
η
 Δεκεμβρίου 2015, είχαν ως εξής: 

 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα

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

Τομέας Δραστηριότητας
Χώρα 

Εγκατάστασης
Μέθοδος ΕνοποίησηςΕπωνυμία

Άμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Έμμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

 
 

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

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "VIOHALCO S.A.", που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το ποσοστό με το 

οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2015-31.12.2015 ανέρχεται σε 

24,88%. 

Μέσα στην περίοδο, η εταιρεία προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της κατά 100% εταιρείας συμμετοχών 

«SIDMA WORLDWIDE LIMITED» με έδρα την Κύπρο κατά ποσό 30.000 €. Την 29/12/2015 η εταιρεία προέβη σε 

συγχώνευση της θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. μέσω απορρόφησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

68-78 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού 

Μετασχηματισμού της 30/06/2015, βλ. αναλυτικά παράγραφο 7. 
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7. Συγχώνευση Θυγατρικής εταιρείας Πανέλκο  
 

Ιστορικό Συγχώνευσης 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΠΑΝΕΛΚΟ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» με τις από 29-6-2015 αποφάσεις τους 

αντίστοιχα, αποφάσισαν τη  συγχώνευσή τους, δι' απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68-79 του Κ.Ν. 2190/1920, όρισαν ημερομηνία 

ισολογισμού μετασχηματισμού την 30-6-2015 και κατάρτισαν το από 14-10-2015 σχέδιο σύμβασης συγχωνεύσεως με 

απορρόφηση. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των μετασχηματιζομένων εταιρειών, με τις από 14-10-2015 αποφάσεις τους, ενέκριναν το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 69 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.  

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των μετασχηματιζομένων εταιρειών και ειδικότερα της από 23-11-2015 

για την εταιρεία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (απορροφώσα) και 26-11-2015 για την 

εταιρεία «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ» (απορροφώμενη) 

αντίστοιχα ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί τη συγχώνευση των ως άνω ανωνύμων εταιριών. 

Την 7/12/2015, οι συμβαλλόμενες εταιρείες κατάρτισαν την οριστική Σύμβαση Συγχώνευσης και την 29/12/2015 (Αρ. 

Πρωτ. 136336) καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με κωδικό αριθμό καταχώρησης 482460, η απόφαση με την οποία 

εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση.  

Σύμφωνα  με το νόμο 2166/93 η Απορροφούμενη Εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και 

παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, η οποία αποτυπώνεται στον από 

30/6/2015 Ισολογισμό Μετασχηματισμού της Απορροφούμενης Εταιρείας. Όλες οι πράξεις που διενεργεί η 

Απορροφούμενη Εταιρεία μετά την 30/06/2015, ημερομηνία κατά την οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 

2166/93, συντάχθηκε ο Ισολογισμός Μετασχηματισμού της, λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της 

Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή κατά 

τη καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  

 

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται (πριν τη συγχώνευση) στο ποσό των δέκα τριών 

εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ  (13.500.000,00) και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια  (10.000.000,00) 

κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά του ευρώ (1,35) η κάθε μία.  

Το  μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (4.200.000,00) και διαιρείται σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας η καθεμία μία δέκα ευρώ (10).  

Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει τριακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες οχτακόσιες μετοχές  (394.800) της 

Απορροφούμενης Εταιρείας, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (10) έκαστη,  που αντιστοιχούν σε ονομαστική αξία τρία 

εκατομμύρια εννιακόσια σαράντα οχτώ χιλιάδες ευρώ  (3.948.000,00)  του μετοχικού κεφαλαίου της  

Απορροφούμενης Εταιρείας . Οι εν λόγω μετοχές δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας αλλά 

ακυρώνονται λόγω σύγχυσης.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, σε συνδυασμό με το άρθρο 75 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα δύο 

χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (252.000,45 €),  ως εξής: 

α) κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00), που αντιστοιχεί στο ποσό του 

εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφούμενης Εταιρείας, που ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια 

διακόσιες χιλιάδες ευρώ (4.200.000) ευρώ, μειωμένο κατά ευρώ τρία εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα οχτώ 

χιλιάδες (3.948.000,00) που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της  

Απορροφούμενης Εταιρείας  και  

β) κατά το ποσό των σαράντα πέντε λεπτών του ευρώ (0,45) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από το Αποθεματικό 

της εταιρείας «Καταβεβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», για λόγους στρογγυλοποίησης. 
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Συνέπεια των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανήλθε μετά τη Συγχώνευση στο συνολικό 

ποσό των δέκα τριών εκατομμυρίων εφτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών  

(13.752.000,45), διαιρούμενο σε δέκα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες εξακόσια εξήντα εφτά (10.186.667) 

ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35) του ευρώ η κάθε μία.  

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και για το παραπάνω σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου εκδόθηκαν νέες 

μετοχές, που ανταλλάχτηκαν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι των Συγχωνευομένων Εταιρειών που δικαιούνται 

μετοχές, σύμφωνα με τις παρακάτω αριθμητικές σχέσεις.  

 

Α) Για τους μετόχους της Απορροφούμενης Εταιρείας  «ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ»: Κάθε μέτοχος  της Απορροφουμένης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας, η οποία 

κατείχε 394.800 μετοχές που ακυρώθηκαν λόγω σύγχυσης) αντάλλαξε 0,2280947187966680 παλαιές μετοχές της 

Απορροφουμένης προς  μία (1,00) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, που εκδόθηκαν λόγω της Συγχώνευσης. 

Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφουμένης Εταιρείας έλαβαν συνολικά εκατόν δέκα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα  

(110.480) νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων (25.200) 

παλαιών μετοχών της Απορροφούμενης, ήτοι ποσοστό 1,085% επί του συνόλου του μετά τη συγχώνευση μετοχικού 

κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.  

 

Β) Για τους μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας  «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: 

Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας Εταιρείας αντάλλαξε κάθε 0,9924389469327960 παλαιές μετοχές της Απορροφώσας 

Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας. Δηλαδή οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας 

έλαβαν συνολικά δέκα εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες εκατόν ογδόντα εφτά (10.076.187) νέες μετοχές της 

Απορροφώσας Εταιρείας με την ανταλλαγή των συνολικά δέκα εκατομμυρίων  (10.000.000) παλαιών μετοχών της 

Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι ποσοστό ενενήντα οκτώ και 0,915 τοις εκατό (98,915)% επί του συνόλου του μετά τη 

συγχώνευση μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας.  

 

Διαδικασία Συγχώνευσης 

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, η μεταφορά των δεδομένων πραγματοποιείται με τη καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης της 

συγχώνευσης του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού η οποία καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την  

29/12/2015. Στις 29/12/2015 συντάχθηκε ισολογισμός της απορροφούμενης εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ για την μεταφορά 

των υπολοίπων στην εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ΣΙΔΜΑ για τη χρήση 2015, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, 

περιλαμβάνει: 

(α) Τις κινήσεις της μητρικής εταιρείας ΣΙΔΜΑ από 1/1/2015 έως 31/12/2015, 

(β) Τις κινήσεις της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από 30/12/2015 έως 31/12/2015 (οι οποίες είναι αμελητέες)  

Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της μητρικής εταιρείας ΣΙΔΜΑ, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ περιλαμβάνει: 

(α) Την κατάσταση οικονομικής θέσης της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. με 31/12/2015. 

(β) Την κατάσταση οικονομικής θέσης της ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. την 29/12/2015. 

(γ) Τις κινήσεις της εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. από 30/12/2015 έως 31/12/2015. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εταιρικές πράξεις της συγχώνευσης δεν επιφέρουν καμία διαφοροποίηση στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (πέρα από την προσαρμογή των μη ελεγχουσών συμμετοχών). 

 

Τίμημα Συγχώνευσης 

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΣΙΔΜΑ κατά την ημερομηνία της 29/12/2015, προκύπτει «τίμημα» 

εξαγοράς των μη ελεγχουσών συμμετοχών ποσού 186.667* 0,123 = 22.960 (εύλογη αξία μετοχών) και προσδιορίστηκε 

ως εξής: 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

 

46 

Ονομαστική Αξία Μετοχών που εκδίδονται 252.000

Διαφορά με Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται 

(Χρηματιστηριακή Αξία 29/12/2015: 0,123)
(229.040)

Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται 

(Χρηματιστηριακή Αξία 29/12/2015) με βάση την 

χρηματιστηριακή αξία της μετοχής

22.960

 
 

Από την συγχώνευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας (υπολογίζοντας και το τίμημα εξαγοράς των μη ελεγχουσών 

συμμετοχών ποσού € 22.960) προέκυψε αποτέλεσμα (ζημία) ποσού 2.917.754 € το οποίο αναγνωρίστηκε απευθείας 

στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας και αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Ίδια Κεφάλαια ΠΑΝΕΛΚΟ 1.996.004

Μείον:

Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται: -22.960

Κόστος Κτήσης ΠΑΝΈΛΚΟ -4.890.798

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια -2.917.754  
 

Σε επίπεδο ομίλου, η διαφορά, μεταξύ της εύλογης αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και των μη ελεγχουσών 

συμμετοχών που αποκτώνται (με ημερομηνία 29/12/2015), αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Στις 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση από την συγχώνευση (πέρα 

από την προσαρμογή των μη ελεγχουσών συμμετοχών). 

Το ποσό το οποίο αναγνωρίσθηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια ανέρχεται σε 96.800 € και αναλύεται παρακάτω: 

 

Εύλογη Αξία Μετοχών που εκδίδονται 

(Χρηματιστηριακή Αξία 29/12/2015)
22.960

Μείον:

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές ΠΑΝΕΛΚΟ AE -119.760

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια -96.800  
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Συγχώνευση σε επίπεδο Μητρικής Εταιρίας 

 

Η κατάσταση Οικονομικής Θέσης της ΠΑΝΕΛΚΟ A.E. κατά την ημερομηνία συγχώνευσης 29/12/2015 παρουσιάζονται 

παρακάτω: 

 (Ποσά σε Ευρώ) ΠΑΝΕΛΚΟ
29/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.572.303

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 922

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.840

5.578.065

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 2.804.183

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.430.795

Λοιπές απαιτήσεις 341.819

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.416.355

9.993.152

Σύνολο Ενεργητικού 15.571.217

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 4.200.000

Αποθεματικά κεφάλαια 1.662.360

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 1.114.300

Αποτελέσματα  εις νέον -4.980.655

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.996.004

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.274.000

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 154.621

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 424.367

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 87.410

Λοιπές προβλέψεις 147.000

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.087.398

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.137.072

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 954.476

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 3.897.200

Λοιπές υποχρεώσεις 499.067

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 9.487.815

Σύνολο Υποχρεώσεων 13.575.213

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 15.571.217  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εικόνα που εμφανίζει η απορροφώσα εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. πριν και μετά την 

απορρόφηση της  εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε..  
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 (Ποσά σε Ευρώ)
ΣΙΔΜΑ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΠΑΝΕΛΚΟ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 38.632.537 5.572.303 44.204.840

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 64.049 922 64.971

Επενδύσεις σε θυγατρικές 16.535.837 0 -4.890.798 11.645.038

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 96.238 4.840 101.078

55.328.661 5.578.065 -4.890.798 56.015.928

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 8.595.892 2.804.183 11.400.074

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 19.462.115 5.430.795 24.892.909

Λοιπές απαιτήσεις 3.553.808 341.819 3.895.628

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.623.332 1.416.355 11.039.687

41.235.146 9.993.152 51.228.298

Σύνολο Ενεργητικού 96.563.807 15.571.217 -4.890.798 107.244.226

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 13.500.000 4.200.000 -3.948.000 13.752.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 0 9.875.000

Αποθεματικά κεφάλαια 11.026.254 1.662.360 12.688.613

Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες 2.569.295 1.114.300 3.683.594

Αποτελέσματα  εις νέον -35.486.648 -4.980.655 -942.798 -41.410.101

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.483.901 1.996.004 -4.890.798 -1.410.894

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 132.472 3.274.000 3.406.472

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 560.283 87.410 647.693

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 1.580.700 424.367 2.005.067

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 124.561 154.621 279.182

Λοιπές προβλέψεις 120.000 147.000 267.000

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 2.518.015 4.087.398 0 6.605.414

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 19.630.952 4.137.072 23.768.023

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 16.857.842 954.476 17.812.318

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 53.826.343 3.897.200 57.723.543

Λοιπές υποχρεώσεις 2.246.755 499.067 2.745.823

92.561.892 9.487.815 0 102.049.706

Σύνολο Υποχρεώσεων 95.079.907 13.575.213 0 108.655.120

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 96.563.808 15.571.217 -4.890.798 107.244.226  

Το κόστος κτήσης της θυγατρικής εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. ανέρχεται σε ποσό € 4.890.798 

Από την συγχώνευση σε επίπεδο μητρικής εταιρείας προέκυψε αποτέλεσμα (ζημία) ποσού 2.894.794 €  (χωρίς να  

υπολογίζεται η εύλογη αξία των μετοχών που εκδίδονται ποσού € 22.960)  το οποίο αναλύεται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ίδια Κεφάλαια ΠΑΝΕΛΚΟ 1.996.004

Μείον:

Κόστος Κτήσης ΠΑΝΈΛΚΟ -4.890.798

Αποτέλεσμα Αναγνωριζόμενο στα Ίδια Κεφάλαια -2.894.794  

Το παραπάνω ποσό αναγνωρίστηκε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, 

δεδομένου ότι η εταιρεία διατηρούσε ήδη τον έλεγχο της θυγατρικής. 
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8. Πληροφόρηση κατά τομέα 
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 Εταιρείας 

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. η οποία απορροφήθηκε από την μητρική εταιρεία την 31/12/2015. 

 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Πανέλα Διεταιρικά Σύνολο Χάλυβας Πανέλα Διεταιρικά Σύνολο

Πωλήσεις σε τρίτους 84.707.571 11.795.110 96.502.681 88.142.303 12.415.536 100.557.840

Διατομεακά έσοδα 40.619 15.093 -55.712 0 22.342 9.952 -32.293 0

Σύνολο πωλήσεων τομέα 84.748.190 11.810.203 -55.712 96.502.681 88.164.645 12.425.488 -32.293 100.557.840

Λειτουργικά κέρδη 351.431 -270.851 -112.820 -32.240 -1.549.253 -57.492 -32.785 -1.639.530

Κέρδη προ φόρων -4.820.994 -874.845 -112.820 -5.808.658 -9.237.512 -793.366 -32.785 -10.063.663

Κέρδη μετά φόρων -6.042.544 -852.763 -85.664 -6.980.972 -10.460.817 -719.529 -17.502 -11.197.849

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 105.830.063 15.571.217 0 121.401.279 110.785.720 16.383.304 -177.391 126.991.633

105.830.063 15.571.217 0 121.401.279 110.785.720 16.383.304 -177.391 126.991.633

Μακροπρόθεσμες & 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 123.805.672 13.575.213 0 137.380.885 122.485.827 13.494.583 -45.173 135.935.237

123.805.672 13.575.213 0 137.380.885 122.485.827 13.494.583 -45.173 135.935.237

Περίοδος από 01.01.2014 έως 31.12.2014Περίοδος από 01.01.2015 έως 31.12.2015

 
* Σημείωση: Έχει γίνει απαλοιφή των ενδοεταιρικών συναλλαγών. 

 

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 47.234.315 3.991.800 51.226.116 49.842.224 4.585.126 54.427.350

ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 8.921.574 2.859.508 11.781.082 9.961.165 2.444.420 12.405.585

SIDMA Bulgaria 0 15.433.370 15.433.370 0 13.771.602 13.771.602

SIDMA Romania 0 18.062.113 18.062.113 0 19.953.303 19.953.303

Σύνολο  Ομίλου 56.155.889 40.346.792 96.502.681 59.803.389 40.754.451 100.557.840

31.12.201431.12.2015
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9. Αναλύσεις Οικονομικών Στοιχείων 
 
9.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2014 17.237.400 31.527.950 27.937.434 1.831.962 2.027.734 110.084 80.672.564

Προσθήκες 0 2.339 22.833 2.862 13.003 64.324 105.361

Πωλήσεις/ Διαγραφές -3.593 0 -2.347 -119.538 -72.835 -1.121 -199.434

Μεταφορά λόγω κατάταξης ως Κατεχόμενα προς Πώληση 0 0 -6.719.183 0 0 0 -6.719.183

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας στην αξία κτήσης 2.925.473 920.071 2.731.009 0 0 0 6.576.553

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης εύλογης αξίας 0 -8.496.781 -13.547.591 0 0 0 -22.044.372

  Μεταφορές -2.055 28.614 78.144 30.662 28 -135.329 64

  Συναλλαγματικές Διαφορές 833 2.417 1.765 80 134 0 5.228

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2014 20.158.058 23.984.610 10.502.063 1.746.028 1.968.065 37.958 58.396.782

0

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2014 0 -7.499.039 -16.666.490 -1.493.235 -1.721.652 0 -27.380.416

Αποσβέσεις περιόδου 0 -997.741 -1.370.701 -96.170 -99.694 0 -2.564.305

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση 0 0 4.487.631 0 0 0 4.487.631

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης εύλογης αξίας 0 8.496.780 13.547.591 0 0 0 22.044.371

  Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 1.971 60.262 72.480 0 134.713

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2014 0 0 0 -1.529.143 -1.748.865 0 -3.278.009

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 20.158.058 23.984.610 10.502.063 216.885 219.199 37.958 55.118.773

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2015 20.158.058 23.984.610 10.502.063 1.746.028 1.968.065 37.958 58.396.782

Προσθήκες 0 10.000 21.039 0 39.940 96.268 167.248

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0 0 -11.412 -59.000 -1.851 -9.018 -81.281

Μεταφορά λόγω κατάταξης ως Κατεχόμενα προς Πώληση 0 0 2.231.552 0 0 0 2.231.552

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας στην αξία κτήσης των Κατεχόμενων 

προς πώληση
0 0 512.245 0 0 0 512.245

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης εύλογης αξίας 0 0 -354.368 0 0 0 -354.368

  Μεταφορές 0 39.517 35.235 -44.414 -7.442 -74.751 -51.855

  Συναλλαγματικές Διαφορές -18.285 -25.522 -11.917 -155 -204 0 -56.083

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2015 20.139.773 24.008.605 12.924.437 1.642.459 1.998.508 50.457 60.764.239

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2015 0 0 0 -1.529.143 -1.748.865 0 -3.278.009

Αποσβέσεις περιόδου 0 -672.800 -1.418.611 -108.651 -83.046 0 -2.283.109

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση 0 0 354.368 0 0 0 354.368

  Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 3.496 58.510 1.514 0 63.520

Μεταφορές 0 0 0 44.414 7.442 0 51.855

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2015 0 -672.800 -1.060.747 -1.534.870 -1.822.957 0 -5.091.374

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 20.139.773 23.335.805 11.863.689 107.589 175.551 50.457 55.672.865

Όμιλος
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2014 14.447.887 21.091.078 18.346.489 1.328.169 1.584.239 106.460 56.904.322

Προσθήκες 0 1.880 8.200 0 10.597 31.469 52.146

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0 0 -4.000 -18.188 -60.005 0 -82.193

Μεταφορά λόγω κατάταξης ως Κατεχόμενα προς Πώληση 0 0 -6.719.183 0 0 0 -6.719.183

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας στην αξία κτήσης 404.185 178.249 1.299.235 0 0 0 1.881.669

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης εύλογης αξίας 0 -5.189.471 -6.802.068 0 0 0 -11.991.539

  Μεταφορές 0 26.681 109.541 1.585 122 -137.929 0

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2014 14.852.072 16.108.417 6.238.213 1.311.566 1.534.954 0 40.045.222

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2014 0 -4.555.394 -10.469.949 -1.053.241 -1.367.313 0 -17.445.897

Αποσβέσεις περιόδου 0 -634.077 -821.766 -95.794 -72.981 0 -1.624.619

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση 0 0 4.487.631 0 0 0 4.487.631

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης εύλογης αξίας 0 5.189.471 6.802.068 0 0 0 11.991.539

  Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 2.016 18.179 58.787 0 78.982

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2014 0 0 0 -1.130.856 -1.381.508 0 -2.512.364

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 14.852.072 16.108.417 6.238.213 180.710 153.446 0 37.532.858

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2015 14.852.072 16.108.417 6.238.213 1.311.566 1.534.954 0 40.045.222

Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας 1.004.329 2.725.274 2.124.863 169.056 233.019 49.614 6.306.153

Προσθήκες 0 10.000 1.961 0 27.853 56.444 96.258

Πωλήσεις/ Διαγραφές 0 0 -7.425 -59.000 -343 -6.208 -72.976

Μεταφορά από Κατεχόμενα προς Πωληση 0 0 2.231.552 0 0 0 2.231.552

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας Κατεχόμενων προς Πώληση 0 0 512.245 0 0 0 512.245

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση λόγω 

επανεκτίμησης εύλογης αξίας
-354.368 -354.368

  Μεταφορές 39.125 10.835 0 0 -49.960 0

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2015 15.856.401 18.882.816 10.757.877 1.421.622 1.795.482 49.889 48.764.086

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2015 0 0 0 -1.130.856 -1.381.508 0 -2.512.364

Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας 0 -69.483 -297.341 -158.403 -212.137 0 -737.364

Αποσβέσεις περιόδου 0 -494.740 -1.069.382 -102.703 -59.242 0 -1.726.067

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση λόγω 

επανεκτίμησης εύλογης αξίας
0 0 354.368 0 0 0 354.368

  Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 3.326 58.510 343 0 62.179

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2015 0 -564.223 -1.009.029 -1.333.452 -1.652.543 0 -4.559.247

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 15.856.401 18.318.593 9.748.847 88.170 142.939 49.889 44.204.839

Εταιρεία

 
 

Τα οικόπεδα, κτίρια και μηχανήματα έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία. Τα μεταφορικά μέσα, ο λοιπός εξοπλισμός 

και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. 

Ως ημερομηνία αναφοράς των εκτιμήσεων, από τις οποίες προέκυψαν οι εύλογες αξίες των οικοπέδων, κτιρίων και 

μηχανημάτων της Εταιρίας και του Ομίλου, αναφέρεται η 31η Δεκεμβρίου 2014. Η ημερομηνία αυτή είναι σχετική με 

την κατάσταση των παγίων, την κατάσταση της κτηματαγοράς, τις οικονομικές συνθήκες της οικονομίας, στην οποία 

βρίσκονται τα σχετιζόμενα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης που επικρατούν 

σε αυτές.  

Η επίδραση από την επανεκτίμηση των οικοπέδων, κτιρίων και μηχανημάτων στα Αποτελέσματα περιόδου και την 

Καθαρή Θέση της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2014 παρουσιάζεται παρακάτω: 
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 Κατάσταση

Αποτελεσμάτων

Περιόδου 

 Κατάσταση

Συνολικών

Εσόδων 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

Γήπεδα -Οικόπεδα -503.329 3.428.802 2.925.473

Κτίρια -1.216.097 2.138.279 922.182

Μηχ/γικός εξοπλισμός -152.876 2.881.836 2.728.960

Σύνολο Επανεκτίμησης -1.872.302 8.448.917 6.576.615

Αναβαλλόμενη Φορολογία 485.818 -1.742.029 -1.256.210

Αποθεματικά από αποτίμηση παγίων σε Εύλογη Αξία -1.386.484 6.706.888 5.320.404

 Κατάσταση

Αποτελεσμάτων

Περιόδου 

 Κατάσταση

Συνολικών

Εσόδων 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

Γήπεδα -Οικόπεδα -503.329 907.514 404.185

Κτίρια -1.216.097 1.394.346 178.249

Μηχ/γικός εξοπλισμός -17.629 1.316.864 1.299.235

Σύνολο Επανεκτίμησης -1.737.056 3.618.725 1.881.669

Αναβαλλόμενη Φορολογία 451.635 -940.868 -489.234

Αποθεματικά από αποτίμηση παγίων σε Εύλογη Αξία -1.285.421 2.677.856 1.392.435

Όμιλος

Εταιρεία

 
 

Η επίδραση (όφελος) από τις αποσβέσεις για την χρήση 2015, στα αποτελέσματα, από την αναπροσαρμογή των 

παγίων και την αλλαγή της ωφέλιμης ζωής των παγίων, ανέρχεται για τον Όμιλο σε ποσό 471 χιλ ευρώ περίπου ενώ 

για την εταιρία σε 362 χιλ ευρώ περίπου.  

 

Την 31/12/2015 η εταιρεία μετέφερε στα Ενσώματα Πάγια μηχανήματα που είχε χαρακτηρίσει ως κατεχόμενα προς 

πώληση καθώς δεν πληρούνταν πλέον τα κριτήρια ταξινόμησης. Η εταιρεία αποτίμησε τα εν λόγω μηχανήματα στην 

χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας που είχαν τα μηχανήματα πριν τον χαρακτηρισμό τους ως κατεχόμενα 

προς πώληση προσαρμοσμένης και της ανακτήσιμης αξία τους κατά την ημερομηνία αποχαρακτηρισμού. Από τον 

αποχαρακτηρισμό των κατεχόμενων προς πώληση μηχανημάτων αναγνωρίστηκαν αναδρομικά αποσβέσεις ποσού 615 

χιλ. € και από την αναπροσαρμογή σε εύλογες αξίες αναγνωρίστηκε αντίστοιχα ποσό 512 χιλ. € . 

 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου υφίστανται τα εξής εμπράγματα βάρη: 

α) συνολικού ποσού € 3,3 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της θυγατρικής Εταιρίας SIDMA Romania S.R.L, 

για δάνεια ονομαστικής αξίας € 4 εκ., 

β) συνολικού ποσού € 49 εκ., επί των ακινήτων της εταιρίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής (Θέση Μαύρη Γιώρα οδός 

Μεγαρίδος) συνολικής έκτασης 35.344,16 τμ, στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Θέση Τεμπέλι 54ο χιλ Ε.Ο Αθηνών – Λαμίας) 

συνολικής έκτασης 78.305,68 τμ ,και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ύψους, όσο το κεφάλαιο του κοινού 

ομολογιακού δανείου των 49 εκ. ευρώ. 

γ) Σε συνέχεια των τροποποιήσεων των ομολογιακών δανείων της απορροφούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ, συνολικής 

αξίας € 8 εκ. παραχωρήθηκε προσημείωση υποθήκης αξίας € 4 εκ. υπέρ έκαστου ομολογιούχου δανειστή σε ακίνητο 

της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας.  

Επίσης υφίσταται προσημείωση υποθήκης ποσού 0,6 εκ. € που έχει εγγραφεί επί μηχανημάτων της θυγατρικής SIDMA 

ROMANIA για δάνεια αξίας 7,5 εκατ. €.  
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9.2.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Ποσά σε € Υπεραξία
Λογισμικά 

προγράμματα
Σύνολο

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2014 519.115 1.374.813 1.893.928

Προσθήκες 23.956 23.956

Πωλήσεις/ Διαγραφές -100.000 -338 -100.338

  Συναλλαγματικές Διαφορές -22 -22

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2014 419.115 1.398.409 1.817.524

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2014 -1.311.704 -1.311.704

Αποσβέσεις περιόδου -39.048 -39.048

  Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 338 338

  Συναλλαγματικές Διαφορές

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2014 -1.350.414 -1.350.414

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 419.115 47.995 467.111

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2015 419.115 1.398.409 1.817.524

Προσθήκες 49.479 49.479

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2015 419.115 1.447.888 1.867.003

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2015 0 -1.350.414 -1.350.414

Αποσβέσεις περιόδου -28.036 -28.036

  Συναλλαγματικές Διαφορές -3 -3

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2015 0 -1.378.452 -1.378.452

  Αναπόσβεστη Αξία

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 419.115 69.436 488.551

Όμιλος
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Εταιρίας

Ποσά σε €
Λογισμικά 

προγράμματα

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2014 1.194.992

Προσθήκες 17.985

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2014 1.212.978

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2014 -1.134.726

Αποσβέσεις περιόδου -36.382

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2014 -1.171.108

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 41.870

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2015 1.212.978

Προσθήκες από Απορρόφηση θυγατρικής 23.449

Προσθήκες 46.746

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2015 1.283.173

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2015 -1.171.108

Προσθήκες από Απορρόφηση θυγατρικής -22.527

Αποσβέσεις περιόδου -24.567

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2015 -1.218.202

  Αναπόσβεστη Αξία

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 64.971  
 

Η υπεραξία προήλθε από εξαγορά θυγατρικής εταιρείας στη Ρουμανία, η οποία θεωρείται ως ιδιαίτερη μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών και η οποία αποτελείται από έναν λειτουργικό τομέα (χάλυβας).  

Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν απομείωση διενεργείται ετησίως καθώς και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης ότι 

η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνονται οι αντίστοιχες προβλέψεις.  

Την 31/12/2015 η Διοίκηση προέβη σε έλεγχο της υπεραξίας όπου δεν προέκυψε ανάγκη απομείωσης. Αναφορικά με 

τον διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας ισχύουν τα εξής: 

Η ανακτήσιμη αξία την 31/12/2015 καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης η οποία υπολογίστηκε βάσει των 

προβλεπόμενων ταμειακών ροών από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους από την 

Διοίκηση καλύπτοντας μία περίοδο πέντε ετών.  

Οι προβλεπόμενες ταμειακές ροές υπολογίστηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν τις συνθήκες ζήτησης του λειτουργικού 

τομέα.  

H πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων για την επόμενη πενταετία βασίσθηκε στη σχέση μεταξύ των αναμενόμενων 

πωλήσεων του κλάδου και των αντίστοιχων πωλήσεων της εταιρείας (η σχέση αυτή καθορίζει το μερίδιο αγοράς της 

εταιρείας).  

 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 6,9%, 

ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την πάροδο των πέντε ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 2,5% και το 

περιθώριο ΕΒΙΤDA 5,0%-7,0%.  Τα παραπάνω ποσοστά βασίστηκαν σε εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου και είναι 

συνεπείς με ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης.  

 

Ο υπολογισμός της Αξίας Χρήσης είναι περισσότερο ευαίσθητος στις παρακάτω παραδοχές: 

α) Περιθώριο Μικτού κέρδους προ αποσβέσεων 

β) Επιτόκιο προεξόφλησης 
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γ) Μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο του προϋπολογισμού 

δ) Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές 

 

Περιθώριο Μικτού κέρδους προ αποσβέσεων – Τα περιθώρια Μικτού κέρδους προ αποσβέσεων βασίζονται σε 

εκτιμήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου προϋπολογισμού των πέντε ετών και συγκλίνουν στην πενταετία σε 

περιθώρια μικτού κέρδους που έχουν επιτευχθεί κατά το παρελθόν πριν το ξέσπασμα της κρίσης. 

 

Επιτόκιο προεξόφλησης – Τα επιτόκια προεξόφλησης αντικατοπτρίζουν την εκτίμηση της παρούσας κατάστασης των 

κινδύνων που αφορούν την κάθε μία Μονάδα Δημιουργίας Ταμειακών Ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης 

υπολογίστηκε βάσει του μέσου ποσοστού του σταθμισμένου μέσου κόστους κεφαλαίου του κλάδου. Το ποσοστό αυτό 

προσαρμόστηκε περαιτέρω προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις παραδοχές της αγοράς για κάθε κίνδυνο των μονάδων 

δημιουργίας ταμειακών ροών για τους οποίους δεν έχουν προσαρμοστεί οι εκτιμήσεις των μελλοντικών ταμειακών 

ροών. Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο απομείωσης ενσωματώνει την πιστοληπτική  

ικανότητα της Ρουμανίας  και της Ευρωζώνης στο σύνολο. 

 

Μερίδιο αγοράς κατά την περίοδο του προϋπολογισμού – Η Διοίκηση  αναμένει  μικρή αυξητική τάση  στην αγορά 

που λειτουργεί ο τομέας  κατά τη διάρκεια της περιόδου προϋπολογισμού (4% το 2015 σύμφωνα με το Romanian 

Institute of Statistics και στα επόμενα έτη 2% ετησίως). Επιπλέον εκτιμά ότι η θέση του  τομέα, σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές, θα αυξηθεί από το 1,8% που είναι σήμερα, στο 2,8% στο τέλος της περιόδου προϋπολογισμού. 

 

Ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές – Ο ρυθμός ανάπτυξης βασίζεται σε μακροπρόθεσμες προοπτικές του 

Ομίλου για τον τομέα πληροφόρησης. 

 

9.3. Επενδύσεις σε θυγατρικές  
Οι  επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014

Αρχή περιόδου 16.505.837 17.455.837

Απομείωση Συμμετοχών σε Θυγατρικές Εταιρείες -950.000

Αύξηση ΜΚ θυγατρικής SIDMA WORLWIDE LIMITED 30.000

Μειώσεις λόγω απορρόφησης θυγατρικής Πανέλκο -4.890.798

Υπόλοιπο λήξεως 11.645.039 16.505.837

Εταιρίας

 
 

Η θυγατρική Εταιρεία SIDMA WORLDWIDE LIMITED συμμετέχει με τη σειρά της στις ακόλουθες εταιρίες ως εξής: 

 

SIDMA Bulgaria SIDMA Romania Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (1/1/2015) 4.194.954 7.180.345 11.375.299

Κινήσεις μέσα στην χρήση 1.500.000 -1.500.000 0

Υπόλοιπο λήξης περιόδου (31/12/2015) 5.694.954 5.680.345 11.375.299

31.12.2015

 
 

Κατά την 31/12/2015 πραγματοποιήθηκε έλεγχος απομείωσης των συμμετοχών σε θυγατρικές. Για τους σκοπούς του 

ελέγχου απομείωσης των συμμετοχών, η ανακτήσιμη αξία καθορίστηκε από την Αξία Χρήσης, η οποία υπολογίστηκε 

βάσει των προβλεπόμενων ταμιακών ροών από χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς του Ομίλου εγκεκριμένους 

από τη Διοίκηση, καλύπτοντας μια περίοδο πέντε ετών. 

Το επιτόκιο προ φόρου που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των προβλεπόμενων ταμειακών ροών είναι 7,0% 

για τη SIDMA BULGARIA S.A και 6,9% για τη  SIDMA ROMANIA SRL, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές (μετά την 

πάροδο των πέντε ετών) που χρησιμοποιήθηκε είναι 2,0% για τη SIDMA BULGARIA S.A  και 2,5% για τη  SIDMA 
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ROMANIA SRL, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του Ομίλου αλλά και των οικονομιών των χορών 

στις οποίες δραστηριοποιούνται οι παραπάνω εταιρείες. 

Από τον διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης δεν προέκυψε επιβάρυνση στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

9.4. Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
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. 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Δοσμένες Εγγυήσεις 118.730 110.752 101.078 89.246

Σύνολο 118.730 110.752 101.078 89.246

ΕταιρίαςΟμίλου

 
 

9.5. Αποθέματα  
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Εμπορεύματα 4.898.641 5.141.535 3.000.504 3.570.630

Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 4.248.133 4.875.748 3.422.855 3.031.757

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα 

ανταλλακτικά 7.435.779 7.840.773 4.845.327 2.753.978

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 246.965 441.351 131.388 199.614

Σύνολο 16.829.518 18.299.407 11.400.074 9.555.979

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Για σύνολο δανείων 49 εκ. ευρώ της μητρικής εταιρείας και 3,1 εκ. ευρώ της θυγατρικής SIDMA ROMANIA υφίσταται 

εμπράγματο δικαίωμα κυμαινόμενης ασφάλειας επί ομάδας αποθεμάτων, συνολικής αξίας 5 εκ. ευρώ και 1 εκ. ευρώ 

αντίστοιχα.  

  

9.6. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις   
Οι  Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Πελάτες 23.432.663 27.048.603 17.869.854 16.257.485

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.429.250 1.220.170 15.000 85.745

Επιταγές εισπρακτέες 8.995.134 15.074.961 8.725.885 12.573.024

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -2.739.479 -3.139.771 -1.717.829 -1.001.735

Σύνολο 31.117.567 40.203.963 24.892.909 27.914.519

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων απομείωσης έχει ως εξής:  
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 3.139.771 3.301.836 1.001.735 1.415.749

Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικής Πανέλκο - - 900.303 0

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων -254.209 -815.704 -254.209 -564.014

Σχηματισμός νέας πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων 163.284 696.619 70.000 150.000

Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις -297.950 -43.450 0 0

Συναλλαγματικές διαφορές -11.417 470 0 0

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 2.739.479 3.139.771 1.717.829 1.001.735

Ομίλου Εταιρίας

 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται στο 

μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, την οικονομική συγκυρία καθώς και την εκτίμηση σχετικών οικονομικών 

πληροφοριών. Σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 

εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε διαγραφή 

υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις  λογιστικές αξίες. 

Ο χρονικός ορίζοντας είσπραξης των απαιτήσεων από την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου για την εταιρεία και τον 

όμιλο φαίνεται παρακάτω: 

Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες) 
31.12.2015 

0-120 121-150 151-180 181+ Σύνολο 

Σύνολο Απαιτήσεων 

    

 

Εταιρείας 20.826.256 425.539 153.551 3.487.564 24.892.910 

Ομίλου 26.174.022 448.645 305.281 4.189.620 31.117.569 

      Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες) 
31.12.2014 

0-120 121-150 151-180 181+ Σύνολο 

Σύνολο Απαιτήσεων 

    

 

Εταιρείας 15.709.675 6.865.456 2.512.230 2.827.157 27.914.518 

Ομίλου 25.907.599 7.252.064 2.750.737 4.293.563 40.203.963 

  
Υπόλοιπα μέχρι και 150 μέρες από την έκδοση του τιμολογίου αφορούν μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και μη 

απομειωμένες απαιτήσεις. 

 

9.7. Λοιπές απαιτήσεις     
Οι  Λοιπές απαιτήσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Χρεώστες διάφοροι 624.976 399.994 489.775 307.397

Απαιτήσεις από Ελληνικό 

Δημόσιο (φόρους κλπ)
123.868 138.341 9.389 11.917

Αγορές αποθεμάτων υπό 

παραλαβή
3.299.539 1.017.311 3.299.539 924.920

Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων 0 75.219 0 0

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 

κατά συνδεδεμένων 

επιχειρήσεων

26.185 15.272 5.774 15.272

Έξοδα επομένων χρήσεων 116.883 121.013 78.577 62.382

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 12.575 18.917 12.575 18.917

Λογαριασμοί διαχειρίσεως 

προκαταβολών & πιστώσεων
122 8.171 0 0

Σύνολο 4.204.147 1.794.239 3.895.628 1.340.805

Ομίλου Εταιρίας

 
 

 

9.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  
Τα ταμειακά διαθέσιμα  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Διαθέσιμα στο ταμείο 64.008 25.589 31.370 3.608

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 

καταθέσεις
12.209.718 8.740.245 11.008.317 6.252.652

Σύνολο 12.273.726 8.765.834 11.039.687 6.256.260

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.9. Μετοχικό κεφάλαιο  και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 
Μετά την απορρόφηση της θυγατρικής Πανέλκο, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται στο 

συνολικό ποσό των 13.752.000,45 €, διαιρούμενο σε 10.186.667 ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,35 

€ η κάθε μία, βλ. αναλυτικά παράγραφο 7. 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Μετοχικό  Κεφάλαιο (10.186.667 μτx * 1,35  €) 13.752.000 13.500.000 13.752.000 13.500.000

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Σύνολο 23.627.000 23.375.000 23.627.000 23.375.000

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.10. Αποθεματικά Κεφάλαια 
Η ανάλυση των αποθεματικών κεφαλαίων έχει ως εξής: 

 

Τακτικό 

αποθεματικο

Έκτακτα 

Αποθεματικά

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα και 

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων

Αποθεματικά από 

αποτίμηση 

ακινήτων σε 

Εύλογη Αξία

Σ.Δ. μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2.433.330 239.720 866.370 9.233.328 0 (340.227) 12.432.520

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (430.834) 6.637.205 19.523 6.225.894

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 2.433.330 239.720 866.370 8.802.494 6.637.205 (320.704) 18.658.413

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (155.645) 41.491 (114.154)

Μεταβολές από απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας 84.918 261.775 69.683 416.376
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 2.518.248 239.720 866.370 9.064.268 6.551.243 (279.213) 18.960.635

Ομίλου
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Τακτικό 

αποθεματικο

Έκτακτα 

Αποθεματικά

Ειδικά 

αποθεματικά

Αφορολόγητα και 

Αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων

Αποθεματικά 

αναπροσαρμογής 

ακινήτων σε 

τρέχουσες αξίες

Σύνολο

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2.164.759 239.720 866.379 8.186.230 0 11.457.088

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (430.834) 2.677.856 2.247.022
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014 2.164.759 239.720 866.379 7.755.396 2.677.856 13.704.110

Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικής Πανέλκο 353.488 1.308.871 1.114.300 2.776.659

Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης (108.562) (108.562)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2015 2.518.248 239.720 866.379 9.064.268 3.683.594 16.372.208

Εταιρείας

 
 

 

9.11. Δάνεια  
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 και 31/12/2014 αναλύονται ως εξής: 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 61.126.955 61.105.451 61.126.955 53.938.811

Δάνεια τραπεζών 1.949.397 2.206.118 0 0

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα 3.060 6.149 3.060 6.149

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση -59.672.940 -9.702.084 -57.723.543 -8.468.124

Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων (α) 3.406.472 53.615.633 3.406.472 45.476.836

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 38.984.378 37.882.366 18.017.151 13.658.601

Ομολογιακά Δάνεια 0 0 0 0

Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring 5.946.089 10.711.667 5.750.872 9.956.151

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 44.930.467 48.594.033 23.768.023 23.614.752

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση (γ) 59.672.940 9.702.084 57.723.543 8.468.124

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) +(γ) 108.009.879 111.911.750 84.898.038 77.559.711

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) παρατίθενται παρακάτω ο 

πίνακας μελλοντικών αποπληρωμών για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31.12.2015 και 31.12.2014: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Εώς 1 έτος 104.603.407 58.296.117 81.491.566 32.082.875

Μεταξύ 1 και 2 ετών 3.406.472 53.480.072 3.406.472 45.341.275

Μεταξύ 2 και 5 ετών 0 135.561 0 135.561

Πάνω από 5 έτη 0 0 0 0

Σύνολα 108.009.879 111.911.750 84.898.038 77.559.711

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Οι όροι των ομολογιακών δανείων προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μη 

εμπρόθεσμη καταβολή πληρωμών, μη συμμόρφωση με τις γενικές και τις οικονομικές διασφαλίσεις που έχουν 

παρασχεθεί, κτλ. Στους όρους του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας ονομαστικής αξίας € 49.000 χιλ., καθώς και των 

ομολογιακών δανείων της απορροφώμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.  ονομαστικής αξίας  € 8.000 χιλ. μεταξύ άλλων 

συμπεριλαμβάνονται και οι οικονομικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης συγκεκριμένων 

οικονομικών δεικτών όπως: Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, Συνολικές Υποχρεώσεις/Ίδια 

Κεφάλαια,  Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

(«EBITDA»)/Καθαροί χρεωστικοί τόκοι. 
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Τα δάνεια του Ομίλου σε ξένο νόμισμα ανέρχονται σε € 11.446 χιλ. (RON 38.210 χιλ. συν BGN 5.869 χιλ.). 

 

Ομολογιακά Δάνεια Εταιρείας 

 Βάσει της από 16/6/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΣΙΔΜΑ Α.Ε  και της 

συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Εταιρεία  προέβη την 30η 

Αυγούστου 2011 στην υπογραφή σύμβασης κοινού Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 

49.000 χιλ. ευρώ, με ομολογιούχους δανειστές τις τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E, EΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, 

ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και «HSBC BANK PLC», η δε «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E» 

ανέλαβε ως διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των ομολογιούχων δανειστών. Το εν λόγω κοινό 

Ομολογιακό Δάνειο εκδόθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου 

τραπεζικού δανεισμού της «ΣΙΔΜΑ Α.Ε». Την 31/12/2015 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν 

σε € 48.868 χιλ.   

 

Η Εταιρεία βάσει σχετικής απόφασης της συνέλευσης των ομολογιούχων προχώρησε σε τροποποίηση του 

δανείου με ημερομηνία 17/11/2014. Η κυριότερη τροποποίηση αφορά στην παράταση αποπληρωμής έως 

τον Σεπτέμβριο του 2016. Για την εξασφάλιση του δανείου υπέρ του εκπροσώπου των ομολογιούχων 

δανειστών η Εταιρεία προχώρησε σε σύσταση δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας επί βεβαρημένων 

εμπορευμάτων αξίας 5.000 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με τον Ν.2844/2000.       

 

 Η Εταιρεία την 1
η
 Μαρτίου 2012 προέβη στην υπογραφή σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς 

διάρκειας, ποσού 1.100 χιλ. ευρώ με την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» με σκοπό τη 

χρηματοδότηση για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις. Την 31/12/2015 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου 

ανερχόταν σε € 388 χιλ. 

 

 Σύμφωνα με απόφαση της από 12/6/2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της 

συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, η Eταιρεία  προέβη την 9.9.2008 

στην υπογραφή συμβάσεως υπό τον τίτλο "Πρόγραμμα εκδόσεως μετά συμβάσεων καλύψεως και διαθέσεως 

κοινού ομολογιακού δανείου με την Τράπεζα HSBC BANK PLC πενταετούς διάρκειας συνολικού ποσού 

8.000.000 ευρώ. Η ανωτέρω σύμβαση τροποποιήθηκε την 28/5/2012 μεταβάλλοντας το συνολικό ύψος του 

δανεισμού σε 6.000.000 ευρώ καθώς επίσης και στις 12/6/2015 μεταβάλλοντας την λήξη για 30/04/2016. Το 

ανωτέρω ομολογιακό δάνειο είναι εγγυημένο στο σύνολό του με εκχώρηση αξιόγραφων και την 31/12/2015 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο του ανέρχονταν σε € 4.700 χιλ.  

 

 Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούμενης 

θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, 

την 28η Δεκεμβρίου 2011 προέβη στην υπογραφή σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, πενταετούς διάρκειας, 

ποσού € 4.000 χιλ., με την «EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Κατά την 04/11/2014 η Εταιρεία προχώρησε 

σε τροποποίηση του δανείου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο ορίζοντας αποπληρωμής έως τον 

Δεκέμβριο του 2016, υπό την προϋπόθεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ του ομολογιούχου σε 

ακίνητο της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Την 31/12/2015 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν 

σε € 3.657 χιλ. 

  

 Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφούμενης 

θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό της Συμβούλιο, 

την 22η Οκτωβρίου 2012 προέβη στην υπογραφή σύμβασης Ομολογιακού Δανείου, τριετούς διάρκειας, 

ποσού € 4.000 χιλ., με την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E». Κατά την 02/09/2014 η Εταιρεία προχώρησε 

σε τροποποίηση του δανείου, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται ο ορίζοντας αποπληρωμής έως τον 
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Φεβρουάριο του 2016, υπό την προϋπόθεση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης υπέρ του ομολογιούχου σε 

ακίνητο της Εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Την 31/12/2015 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν 

σε € 3.514 χιλ. 

 

Το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρεία ανήλθε στο 5,1% ενώ για τον Όμιλο στο 5,2%. Το μέσο κόστος σε επίπεδο 

ομίλου αυξάνεται σε σχέση με αυτό της εταιρείας καθότι μέρος των δανειακών υποχρεώσεων των Θυγατρικών 

εταιρειών σε Βουλγαρία και Ρουμανία (42% στη Βουλγαρία και 54% 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.  

 

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

περίοδο να υπάρχουν διαθέσιμα πιστωτικά όρια και καταθέσεις τουλάχιστον 20% επί του συνόλου, καθώς επίσης και 

να κρατά ύψος καταθέσεων τουλάχιστον 10% επί του συνόλου του δανεισμού του. 

 

Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ακινήτων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 9.1 και 9.5 παραπάνω. 

 

Επίσης για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού € 4,7 εκ., που αφορά στην Εταιρεία, έχουν εκχωρηθεί εγγυήσεις 

ύψους € 5,9 εκ. Αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και 

Βουλγαρία ποσού € 10,4 εκ. έχουν εκχωρηθεί εγγυήσεις συνολικού ποσού 5,8 εκ. ευρώ (μεταχρονολογημένες 

επιταγές και τιμολόγια πελατών). 

 

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αφορούν interest rate swaps για αντιστάθμιση ταμειακών ροών 

αναπόσβεστης αξίας € 388 χιλ. 

 

9.12. Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων  
Οι επιχορηγήσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχουν ως εξής: 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων 279.182 345.674 279.182 133.934

Σύνολο 279.182 345.674 279.182 133.934

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Ποσό 124 χιλ. € αφορά σε επιχορηγήσεις για επενδύσεις της Μητρικής Εταιρείας σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και 

ποσό 155 χιλ. € αφορά στο υπόλοιπο των επιχορηγήσεων για επενδύσεις της απορροφούμενης 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.  

 

9.13. 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 Εταιρείας επανεξετάζεται σε κάθε χρήση, 

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

συντελεστές. Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο 4334/2015 που ψηφίστηκε στις 16/07/2015, ο συντελεστής 

φορολογίας εισοδήματος των κερδών των νομικών προσώπων, για κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά, αυξήθηκε από 26% σε 29%.  
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Πάγια Συμμετοχές

Προβλεψεις 

Αποζημίωσης 

Προσωπικού

Προβλέψεις 

επισφαλών 

απαιτήσεων

Φορολογικές 

ζημιές

Αποτίμηση 

SWAP

Λοιπες 

Προβλέψεις
Σύνολο

1/1/2014 (3.078.562) 0 162.718 144.003 4.318.894 1.884 7.735 1.556.673

Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ. 405.520 0 (12.373) 296.883 (1.432.642) 0 51 (742.562)

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Διευρυμένου Εισοδήματος (1.742.029) 0 35.018 0 0 295 0 (1.706.716)

Αναβαλλόμενη φορολογία μέσω Κ.Θ. 0 0 0 0 0 0 0 0

Συναλλαγματικές Διαφορές 0 0 0 0 5.272 0 0 5.272

31/12/2014 (4.415.071) (0) 185.362 440.886 2.891.525 2.179 7.786 (887.332)

1/1/2015 (4.415.071) (0) 185.362 440.886 2.891.525 2.179 7.786 (887.332)

Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ. (197.212) 0 3.012 (73.623) (837.336) (0) (7.594) (1.112.753)

Επίδραση από αλλαγή Φ.Σ. (Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ.) (363.736) 0 20.605 50.882 232.680 0 0 (59.568)

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων (280) 0 (24.266) 0 0 (896) 0 (25.442)

Επίδραση από αλλαγή Φ.Σ. (Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων)
(155.645) 0 1.159 0 0 185 0 (154.301)

Συναλλαγματικές Διαφορές 2.270 0 0 0 (3.372) 0 0 (1.102)

31/12/2015 (5.129.673) (0) 185.873 418.145 2.283.498 1.468 192 (2.240.498)

Ομίλου

 
 

Πάγια Συμμετοχές

Προβλεψεις 

Αποζημίωσης 

Προσωπικού

Προβλέψεις 

επισφαλών 

απαιτήσεων

Φορολογικές 

ζημιές

Αποτίμηση 

SWAP

Λοιπες 

Προβλέψεις
Σύνολο

1/1/2014 (2.858.255) 1.146.416 145.811 144.003 3.016.564 1.304 0 1.595.843

Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ. 331.938 (12.461) 90.541,38 (1.000.000) (589.981)

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων (940.868) 0 29.678 0 0 295 (910.895)

31/12/2014 (3.467.185) 1.146.416 163.029 234.544 2.016.564 1.599 0 94.967

(400.060) 132.279 18.811 27.063 232.680 185 0

1/1/2015 (3.467.185) 1.146.416 163.029 234.544 2.016.564 1.599 0 94.967

Προσθήκες από Απορρόφηση Θυγατρικής (679.969) 0 25.349 230.252 0 0 (424.367)

Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ. (227.696) (832.279) 1.996 (73.714) (532.680) (0) (1.664.373)

Επίδραση από αλλαγή Φ.Σ. (Πίστωση/(Χρέωση) στην Κ.Α.Χ.) (291.498) 132.279 17.932 27.063 232.680 0 118.456

Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων 0 0 (21.354) 0 0 (896) (22.250)

Επίδραση από αλλαγή Φ.Σ. (Πίστωση/(Χρέωση) στην κατάσταση 

Συνολικών Εσόδων)
(108.562) 0 879 0 0 185 (107.498)

31/12/2015 (4.774.909) 446.416 187.832 418.145 1.716.564 887 0 (2.005.066)

Εταιρεία

 
 

9.14. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών  669.092 730.018 647.692 627.033

669.092 730.018 647.692 627.033

Ταξινομημένη ως :

 Μακροπρόθεσμη υποχρέωση  669.092 730.018 647.692 627.033

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της υποχρέωσης για τα καθορισμένα προγράμματα παροχών έχει ως εξής: 
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Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η 

Ιανουαρίου 
730.018 631.061 627.033 560.810

 Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικής Πανέλκο 87.410

 Τρέχον κόστος απασχόλησης 34.443 28.502 27.196 18.871

Έξοδο τόκων 14.145 22.895 12.049 20.160

 Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) 

από μεταβολές χρηματοοικονομικών παραδοχών 
(68.848) 139.401 (63.855) 116.583

 Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) 

από μεταβολές εμπειρικων παραδοχών 
(11.284) -2.459 (9.779) (2.435)

 Παροχές πληρωθείσες (54.215) -185.606 (54.215) (177.282)

 Κόστος διακανονισμών 24.834 96.225 21.854 90.326

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η 

Δεκεμβρίου 
669.093 730.018 647.693 627.033

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 34.443 28.502 27.196 18.871

Kαθαρός τόκος  πάνω στην υποχρέωση παροχών 14.145 22.895 12.049 20.160

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων48.588 51.396 39.245 39.031

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 

 

Προγράμματα καθορισμένων παροχών 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

 Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

χρηματοοικονομικές παραδοχές  
68.848 -139.401 63.855 -116.583

 Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε 

εμπειρικές παραδοχές  
11.284 2.459 9.779 2.435

 Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα 

λοιπά συνολικά έσοδα 
80.132 -136.942 73.634 -114.148

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

 Προεξοφλητικό επιτόκιο 2,39% 1,91% 2,41% 1,91%

 Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 1,75% 1,50% 1,75%

 Πληθωρισμός 1,75% 1,75% 1,50% 1,75%

 Eκτιμώμενο προσδόκιμο ζωής  15,06 15,15 15,06 15,15

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Το ποσό της υποχρέωσης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις χρησιμοποιούμενες υποθέσεις, και ιδιαίτερα στις υποθέσεις 

αύξησης των αποδοχών και του προεξοφλητικού επιτοκίου. Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση ευαισθησίας στις 

χρησιμοποιούμενες υποθέσεις αύξηση των αποδοχών και του προεξοφλητικού επιτοκίου:  
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31.12.2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο + 0,25% - 0,25% + 0,25% - 0,25%

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 645.005 695.856 624.375 673.600

31.12.2015

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών + 0,25% - 0,25% + 0,25% - 0,25%

 Υποχρέωση καθορισμένων παροχών  695.856 645.674 673.600 625.023

Ομίλου Εταιρίας

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.15. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Στο κονδύλι συμπεριλαμβάνονται προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 267.000 € για την 

Εταιρεία και την απορροφούμενη θυγατρική Πανέλκο. 

 
9.16. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις  
Οι Προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Προμηθευτές 22.197.655 19.080.028 17.748.114 14.008.934

Γραμμάτια πληρωτέα 75.255 75.359 64.204 64.204

Σύνολο 22.272.910 19.155.387 17.812.318 14.073.138

Ομίλου Εταιρίας

 
 

Οι όροι πληρωμής των προμηθευτών του εσωτερικού ανέρχονται στις 90 μέρες. Όσον αφορά τους προμηθευτές 

εξωτερικού οι μέρες εξόφλησης  κυμαίνονται από τοις μετρητοίς μέχρι και 90. Οι μέσες σταθμισμένες μέρες 

εξόφλησης προμηθευτών εξωτερικού είναι 44. 

 

9.17. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
Οι Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Βραχυπρόθεσμες υποχρώσεις κατά 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων
0 111.106 0 111.106

Προκαταβολές πελατών 297.180 215.265 280.958 116.018

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 211.675 228.770 211.675 173.739

Πιστωτές  Διάφοροι 1.563.996 1.288.883 1.424.729 948.377

Δουλευμένα έξοδα 214.856 122.842 214.856 136.872

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 622.899 659.252 578.061 318.078

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 35.545 11.958 35.545 11.958

Σύνολο 2.946.151 2.638.076 2.745.823 1.816.148

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.18. Κύκλος εργασιών 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1.1.2015 έως 31.12.2015  είναι η κάτωθι:        
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ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

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

σιδηροκραμάτων 42.138.236 27.520.663 46.939.731 33.147.223

Κωδ.   51.52 Κωδ.   46.72 Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και

μεταλλευμάτων  38.555.392 19.254.953 38.057.031 19.253.930

Κωδ.   28.11 Κωδ.   25.11 Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 

μεταλλικών σκελετών                     11.244.546 0 11.786.663 0

 Κωδ.  28.51  Κωδ.  25.61 Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 3.414.678 3.414.678 2.955.764 2.955.764

κωδ .40.11  Κωδ.  35.11 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από

Φωτοβολταικά Συστήματα 369.580 369.580 388.427 388.427

 Κωδ.  27.22  Κωδ.  24.20 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        780.249 780.249 430.225 430.225

Σύνολο                                                                                         96.502.681 51.340.122 100.557.840 56.175.568

1.1-31.12.20141.1-31.12.2015

 
 

Στα ποσά του κύκλου εργασιών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ομίλου και Εταιρείας δεν περιλαμβάνονται οι 

πωλήσεις που πραγματοποίησε η μητρική εταιρεία το έτος 2015 για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού € 

28.047.800. Το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους 2014 ήταν € 28.348.301.  

Τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό δεικτών που έχουν ως βάση τον κύκλο εργασιών του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 

 

9.19. Κόστος πωληθέντων 
Το Κόστος Πωληθέντων  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 84.495.185 88.636.287 44.082.876 48.991.080

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.170.314 1.302.611 486.154 561.510

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 945.329 808.900 627.285 439.860

Παροχές Τρίτων 435.088 508.979 208.896 233.406

Φόροι - Τέλη 39.047 38.029 1.910 1.795

Διάφορα έξοδα 117.574 192.320 52.520 109.669

Αποσβέσεις παγίων 1.238.089 1.410.968 917.016 673.747

Σύνολο 88.440.626 92.898.093 46.376.656 51.011.068

Ομίλου Εταιρίας

 
 

 

9.20. Λοιπά έσοδα 
Τα Λοιπά έσοδα  του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους          638.774 617.442 649.272 627.982

Προμήθειες μεσιτείες 1.755.285 1.847.811 1.462.231 1.545.523

Ενοίκια 12.360 14.352 12.360 14.352

Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών 957.885 1.008.033 298.405 287.466

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 25.782 18.708

Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 62.364 18.375 40.467 17.588

Λοιπά έκτακτα έσοδα 278.904 368.034 39.131 58.783

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 72.889 126.277 32.361 86.956

Σύνολο 3.804.243 4.019.033 2.534.226 2.638.649

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.21. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.667.509 1.656.977 1.058.572 1.092.389

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 722.216 713.237 448.425 411.813

Παροχές Τρίτων 384.446 434.341 164.591 167.929

Φόροι - Τέλη 298.763 317.335 220.708 247.346

Διάφορα έξοδα 240.006 207.765 108.416 112.832

Αποσβέσεις παγίων 258.738 353.256 235.137 322.737

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 31.450 25.643 27.196 18.871

Σύνολο 3.603.128 3.708.554 2.263.046 2.373.918

Ομίλου Εταιρίας

 
 

 

9.22. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
Τα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.004.474 3.321.568 2.072.022 2.385.478

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 984.610 915.233 293.550 318.072

Παροχές Τρίτων 1.079.275 1.245.403 793.045 917.801

Φόροι - Τέλη 38.304 45.816 38.304 45.410

Διάφορα έξοδα 2.147.457 2.425.348 1.739.601 1.771.687

Αποσβέσεις παγίων 814.357 898.354 598.510 664.654

Προβλέψεις εκμετάλλευσης 44.058 0 0 0

Σύνολο 8.112.535 8.851.723 5.535.031 6.103.102

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.23. Άλλα έξοδα    
Τα Άλλα έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 40.861 194.830 40.861 194.830

Λοιπά έκτακτα 22.013 35.062 9.726 1.515

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτ. 120.000 528.141 70.000 150.000

Σύνολο 182.873 758.033 120.587 346.345

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.24. Χρηματοοικονομικό κόστος 
Το Χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζων 48.644 159.008 40.773 99.204

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 48.644 159.008 40.773 99.204

Χρεωστικοί τόκοι -6.277.115 -6.458.642 -4.284.054 -4.505.462

Διαφορα τραπεζικά έξοδα -99.193 -104.954 0 0

Συναλλαγματικές Διαφορές 38.163 -46.142 0 0

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων -6.338.145 -6.609.737 -4.284.054 -4.505.462

Σύνολο -6.289.500 -6.450.729 -4.243.282 -4.406.258

Ομίλου Εταιρίας

 
 

 
9.25. Επενδυτικά αποτελέσματα 
Τα Επενδυτικά Αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
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31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κέρδη/ (Ζημιές) από πώληση παγίων 840 -1.102 928 144

Απομείωση Υπεραξίας & θυγατρικών 0 -100.000 0 -950.000

Σύνολο 840 -101.102 928 -949.856

Ομίλου Εταιρίας

 
 

9.26.  Φόροι  
Οι Φόροι του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Αναβαλλόμενη Φορολογία -1.172.312 -742.562 -1.545.917 -589.981

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγούμενων χρήσεων -391.623 -391.623

Σύνολο -1.172.312 -1.134.186 -1.545.917 -981.605

Ομίλου Εταιρίας

 
O φόρος του Ομίλου και της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα πρόεκυπτε εάν 

χρησιμοποιούσαμε τον Μέσο Σταθμικό Φορολογικό Συντελεστή, ως εξής: 

 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

 Τρέχον έξοδο φόρου 0 0

 Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 1.172.312 742.562 1.545.917 589.981

 Λοιποί φόροι 391.623 391.623

Σύνολο 1.172.312 1.134.186 1.545.917 981.605

 Κέρδη / ζημιές προ Φόρων -5.808.658 -10.063.663 -4.151.084 -8.113.385

 Συντελεστής Φόρου 29% 26% 29% 26%

 Αναμενόμενο Έσοδο Φόρου -1.684.511 -2.616.552 -1.203.814 -2.109.480

 Πρόσθετοι φόροι & προσαυξήσεις προηγ.χρήσεων 391.623 391.623

 Επίδραση από  φορολογικές ζημίες χρήσης για τις 

οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβαλλόμενη φορολογία 
1.728.274 1.661.241 1.430.376 1.699.462

 Αναβαλλόμενοι φόροι προηγούμενων χρήσεων 837.336 1.432.642 1.364.959 1.000.000

 Επίδραση μη εκπιπτόμενων δαπανών 90.278 72.852

 Επίδραση από αλλαγή φορολογικών συντελεστών 59.569 -118.455

 Επίδραση από διαφορές φορολογικών συντελεστών 

θυγατρικών εξωτερικού 
141.368 265.232

 Σύνολο 1.172.313 1.134.186 1.545.917 981.605

Ομίλου Εταιρείας

 
9.27. Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση των καθαρών κερδών/(ζημιών) που αναλογεί στους 

Μετόχους, δια  του μέσου σταθμισμένου αριθμού των κοινών μετοχών κατά την διάρκεια της χρήσης. 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής -6.929.806 -11.154.677 -5.697.002 -9.094.990

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 10.001.534 10.000.000 10.001.534 10.000.000

Kέρδη άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) -0,6929 -1,1155 -0,5696 -0,9095

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. 

 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

 

68 

9.28. Μερίσματα ανά μετοχή 
Τα 2015 όπως είχε γίνει και το 2014, λόγω ύπαρξης ζημιογόνου αποτελέσματος δεν υπάρχει η δυνατότητα διανομής 

μερίσματος. Επίσης και στις θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων δεν υπάρχει η 

δυνατότητα διανομής μερισμάτων.  

 

9.29. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
Για τη μητρική εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και την απορροφούμενη θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. έχει διενεργηθεί ο φορολογικός 

έλεγχος μέχρι και τη χρήση 2007 και παραμένουν ανέλεγκτες φορολογικά οι χρήσεις 2008, 2009 και 2010. Επίσης 

παραμένει ανέλεγκτη η περίοδος 1.1.-30.06.2015 της απορροφούμενης θυγατρικής Πανέλκο. 

Για τη χρήση του 2011 και 2012, ο φορολογικός έλεγχος, για τη μητρική εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. και τη θυγατρική 

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε., διενεργήθηκε από την ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ  ΑΕΟΕ, ενώ για τη χρήση 2013 ο φορολογικός έλεγχος 

διενεργήθηκε από την ελεγκτική Εταιρεία GRANT THORNTON, σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ. 5 2238/1994. Για τη 

χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος στις εταιρίες του Ομίλου στην Ελλάδα, διενεργήθηκε από την GRANT THORNTON  

AE σύμφωνα με άρθρο 65 Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013.  Από την διεξαγωγή των ανωτέρω ελέγχων δεν προέκυψαν 

φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που είχαν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις όπως απεικονίσθηκαν. 

Για την χρήση 2015 ο φορολογικός έλεγχος στην μητρική εταιρεία διενεργείται από την GRANT THORNTON  AE 

σύμφωνα με άρθρο 65 Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013. Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση 

των εταιρειών της εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ισχύουν τα εξής: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί φορολογικά 

μέχρι και τη χρήση 2010, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008, ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν 

έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 έως 2014 και λόγω ζημιογόνων αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται να 

προκύψουν πρόσθετοι φόροι.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχει σχηματισμένες προβλέψεις για ενδεχόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις ποσού € 267 χιλ. οι οποίες περιλαμβάνονται στον κονδύλι «Λοιπές Προβλέψεις». 

 

9.30. 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. 

Σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Ομίλου που σχετίζονται με εξασφαλίσεις για τη συνέχιση του Δανεισμού της 

Εταιρείας, αναφέρονται στις παραγράφους 9.1, 9.5 και 9.11 παραπάνω. 

Ο Όμιλος  και η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2015, είχε τις παρακάτω εγγυήσεις : 

 

Απαιτήσεις 

 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 2.498 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

Υποχρεώσεις 

 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 17 χιλ. για τον Όμιλο και για την Εταιρεία. 

 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 5.416 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 

 

9.31. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ΧΚ) /Παράγοντες ΧΚ 
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η μητρική Εταιρεία  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 2015 κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερη του 3% ενώ υπήρχε διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. 
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Την 31/12/2015, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη 

από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται 

αποκλειστικά με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τον προσδιορισμό ορίων 

πίστωσης τους. Η έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως εξής: 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 31.12.2015 31.12.2014

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.273.726 8.765.834

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 35.321.713 41.998.202

Σύνολα 47.595.439 50.764.035

 Ομίλου 

 
 

 (β) Κίνδυνος επιτοκίων 

 

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια 

με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Ο Όμιλος δεν θεωρεί πιθανή μία άμεση 

αύξηση των επιτοκίων Euribor δεδομένης της οικονομικής  κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των χωρών της 

Ευρωζώνης και ως εκ τούτου δεν έχει υλοποιήσει συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου.  

Ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα Αποτελέσματα Περιόδου και στην Καθαρή Θέση της Εταιρείας σε μια 

ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων του Ομίλου κατά +/- 1% . 

ποσά σε χιλ. € 1% -1% 1% -1%

31 Δεκεμβρίου 2015 (1.086)      1.086 (1.086)      1.086

 31 Δεκεμβρίου 2014 (1.130) 1.130 (1.130) 1.130

 Επίδραση στο

Αποτέλεσμα 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

 
 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

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

τα πιστωτικά ιδρύματα. Κατά την 31/12/2015 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους  € 12.274 χιλ. 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 ή ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 15% επί του συνόλου. Οι οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κατέστησαν αρνητικά λόγω της απορρόφησης της θυγατρικής 

ΠΑΝΕΛΚΟ (-2.895 χιλ. €) συνεπώς, κατά την ημερομηνία αυτή, συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Ωστόσο η Διοίκηση εξετάζει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των 

αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. 

Το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2015, 

υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό € 50.821 χιλ., και € 

65.398 χιλ. αντίστοιχα. Ωστόσο € 57.723 χιλ. αφορούν σε μακροπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια της εταιρείας που, 

λόγω της λήξης τους εντός 12 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης, έχουν καταταχθεί ως βραχυπρόθεσμος 

δανεισμός. Η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες, με σκοπό την 

υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών είναι η χρονική 

μετατόπιση πληρωμών κεφαλαίου, η περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού, καθώς και η ανανέωση υπαρχόντων 

ανεκμετάλλευτων βραχυπρόθεσμων γραμμών δανεισμού. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η 

μετατόπιση βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέχρι ποσού € 57.723 χιλ. σε μακροπρόθεσμο. Με την κίνηση αυτή επίσης 

το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας θα καταστεί θετικό, ύψους € 6.905 χιλ.. Επιπλέον, εντός του 2015, αποπληρώθηκαν 

κεφάλαια δανείων ύψους χιλ. € 4.145 με αντίστοιχη μείωση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας. 

Η εταιρεία προσδοκά, με βάσει και την πορεία των τελευταίων 3 ετών,  σε περαιτέρω μείωση των ζημιών της, όσο 

αφορά την χρήση του 2016, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά και 

στο 5ετές πλάνο. 
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 Ο Όμιλος στα πλαίσια ενδεχόμενης ανάγκης ενίσχυσης της ρευστότητας, πέραν του προγράμματος εξοικονόμησης 

κόστους που ήδη υλοποιείται, αξιολογεί κινήσεις οι οποίες μπορούν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα 

εξετάζει μια σειρά ενεργειών για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο 

περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες 

χωρίς να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου.  

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχει ως εξής: 

 

 Ομίλου 
 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 54.389.976 50.213.431 3.406.472                -  

 Εμπορικές υποχρεώσεις 22.272.910                       -                        -                 -  

 Λοιπές υποχρεώσεις 2.946.151                       -                        -                 -  

Σύνολο 79.609.037 50.213.431 3.406.472 0

 Ομίλου 
 Εντός 6

μηνών 

 6 έως

12 μήνες 

 1 έως

5 έτη 

 Πάνω

από 5 έτη 

 Δανειακές Υποχρεώσεις 52.729.144 5.566.972 53.615.633 -  

 Εμπορικές υποχρεώσεις 19.155.387 -  -  -  

 Λοιπές υποχρεώσεις 2.638.076 -  -  -  

Σύνολο 77.042.957 2.874.859 53.787.397 0

31/12/2015

31/12/2014

 
 

 

(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 του Ομίλου, 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 του Ομίλου. Το 

μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου επηρεάζεται θετικά στην περίπτωση ανοδικών τιμών των πρώτων υλών και 

αρνητικά στην αντίθετη περίπτωση.  Η αυξομείωση των τιμών των μετάλλων δεν καλύπτεται με πράξεις 

αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) από τον Όμιλο με αποτέλεσμα  να  επηρεάζονται  αντίστοιχα τα αποτελέσματά του 

μέσω υποτίμησης ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 

Εντούτοις, ο Όμιλος 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 του 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. Ωστόσο, 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 
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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. 

Οι πίνακες με τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα για τον Όμιλο έχουν ως εξής: 

 

ποσά σε € USD RON USD RON

31 Δεκεμβρίου 2015

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 183.033 8.263.086 0 6.726.419

Χρημ/κές υποχρεώσεις 0 -18.231.686 0 -177.698

Σύνολα 183.033 -9.968.600 0 6.548.721

ποσά σε € USD RON USD RON

31 Δεκεμβρίου 2014

Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 5.351 9.042.454 0 7.300.886

Χρημ/κές υποχρεώσεις -58.739 -18.291.835 0 -407.496

Σύνολα -53.388 -9.249.380 0 6.893.390

Βραχυπρόθεσμης

Λήξεως

Μακροπρόθεσμης

Λήξεως

Βραχυπρόθεσμης

Λήξεως

Μακροπρόθεσμης

Λήξεως

 
 

Η μεταβολή στα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου από μία ενδεχόμενη μεταβολή σε ξένο νόμισμα έχει 

ως εξής: 

Αν το € ενδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά +10% και σε σχέση με το RON κατά +10%: 

ποσά σε € USD RON Σύνολο USD RON Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015 -16.639 100.412 83.773 -16.639 310.898 294.259

31 Δεκεμβρίου 2014 4.853 129.437 134.291 4.853 214.181 219.034

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

 
 

Αν το € αποδυναμωθεί σε σχέση με το USD κατά -10% και σε σχέση με το RON κατά -10%: 

 

ποσά σε € USD RON Σύνολο USD RON Σύνολο

31 Δεκεμβρίου 2015 20.337 -122.726 -102.389 20.337 -379.987 -359.650

31 Δεκεμβρίου 2014 -5.932 -158.201 -164.133 -5.932 -261.777 -267.709

Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου

Επίδραση στην

Καθαρή Θέση

 
 

 

9.32. 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. 

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 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρίας είναι μικρότερα από το 10% του μετοχικού της 

κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 
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2190/1920. Ωστόσο η Διοίκηση εξετάζει άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας. 

 

9.33. Ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει της αποτίμησης αυτών σε εύλογες αξίες 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρήθηκαν σε εύλογες αξίες στη Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης ταξινομήθηκαν σε τρία επίπεδα ιεραρχίας. Ο πίνακας ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ορίζεται βάσει της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της εύλογης 

αξίας, ως εξής: 

 

Επίπεδο 1: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση τιμών ενεργούς αγοράς 

Επίπεδο 2: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με τη χρήση άλλων αδιαμφισβήτητα 

αντικειμενικών τιμών εκτός ενεργούς αγοράς 

Επίπεδο 3: χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται βάσει εκτιμήσεων της Εταιρείας, καθώς δεν υπάρχουν 

παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά. 

 

Παρατίθεται για τον Όμιλο οι παρακάτω πίνακες ταξινόμησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν 

σε εύλογες αξίες, βάσει των τριών επιπέδων που αναφέρονται: 

31/12/2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία Παθητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -3.060

Σύνολο 0 -3.060 0 0

31/12/2014 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο

Στοιχεία Παθητικού

Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα -6.149

Σύνολο 0 -6.149 0 0

Όμιλος

Όμιλος

 
 

Η εύλογη αξία των κατωτέρω χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων  του Ομίλου και 

της εταιρίας προσεγγίζει την λογιστική αξία τους: 

 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  

 Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

 Προμηθευτές και λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 Δανεισμός  

 Ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα  

 

9.34. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού για τον όμιλο και την Εταιρεία κατά την τρέχουσα και την 

προηγούμενη χρήση, έχει ως εξής: 

 

1.1-

31.12.2015

1.1-

31.12.2014

1.1-

31.12.2015

1.1-

31.12.2014

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 209 212 107 113

Όμιλος Εταιρία

 
 

9.35. Διεταιρικές Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Εταιρίες 
Διεταιρικές Πωλήσεις 
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Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Πωλήσεις  

Θυγατρικές  0 112.941 0 1.748.218

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 2.243.039 1.090.961 2.351.045 1.066.223

Σύνολα 2.243.039 1.203.902 2.351.045 2.814.441

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπά έσοδα

Θυγατρικές  0 16.599 0 48.311

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 2.524.015 2.089.644 2.546.477 2.053.289

Σύνολα 2.524.015 2.106.243 2.546.477 2.101.600

1.1-31.12.20141.1-31.12.2015

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

 
 

Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 

1.1-31.12.2015

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές 

Θυγατρικές  0 411.639 0 135.308

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 20.520.229 6.812.637 17.421.524 4.260.914

Σύνολα 20.520.229 7.224.276 17.421.524 4.396.222

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές  Υπηρεσιών

Θυγατρικές  0 1050 0 1.168

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 207.115 177.770 237.290 213.339

Σύνολα 207.115 178.820 237.290 214.507

1.1-31.12.20141.1-31.12.2015

1.1-31.12.2014

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεταιρικές Πωλήσεις και Αγορές Παγίων 
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Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές  Παγίων

Θυγατρικές  0 0

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 23.850 23.850 9.358 9.358

Σύνολα 23.850 23.850 9.358 9.358

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Πωλήσεις  Παγίων

Θυγατρικές  0 0 0 466

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.418 1.418 120 0

Σύνολα 1.418 1.418 120 466

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

 
 

Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

1.1-31.12.2015

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  0 20.658 0 88.424

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 894.690 1.081.763 1.529.398 971.268

Σύνολα 894.690 1.102.421 1.529.398 1.059.692

1.1-31.12.2014

 
 

 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  0 18.824 0 32.865

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 18.423.199 14.437.504 13.701.039 10.691.300

Σύνολα 18.423.199 14.456.328 13.701.039 10.724.165

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014

 
 

9.36. Αμοιβές Μελών Δ.Σ και Διευθυντικού Προσωπικού 
Εκτός των ανωτέρω, δεν υπάρχουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις με μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας ή το διευθυντικό 

προσωπικό της.  

Ποσά  σε  ευρώ

1.1-

31.12.2015

1.1-

31.12.2014

1.1-

31.12.2015 1.1-31.12.2014

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 729.310 709.518 396.474 387.786

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 226.906 236.856 176.600 195.857

956.215 946.375 573.074 583.643

Όμιλος Εταιρία

 
 

9.37. 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. 



 

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2015 

 

 

75 

Εταιρία / Δαπάνη

Αμοιβές ελέγχου 

ετήσιων 

λογαριασμών

Αμοιβές για λοιπές 

μη ελεγκτικές 

υπηρεσίες

Σύνολο 

αμοιβών

ΣΙΔΜΑ 38.000 47.850 85.850

ΠΑΝΕΛΚΟ 0 18.300 18.300

SIDMA WORLDWIDE  1.607 0 1.607

SIDMA BULGARIA 12.235 31.441 43.676

SIDMA ROMANIA 12.500 250 12.750

Σύνολο 64.342 97.841 162.183  
 

9.38. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

 

9.39. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 
 

Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 2015 (1.1.2015 έως 31.12.2015) εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2016 και έχει δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.sidma.gr. 

 

Χαλάνδρι,  30  Μαρτίου  2016 

     

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                                           Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ 

 

 

 

ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                                        ΝΙΚΟΛΑΟΣ   Π-Μ  ΜΑΡΙΟΥ 

 

 

O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ              Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                              ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                         ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

 

ΔΑΝΙΗΛ  Δ.  ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ                 ΜΙΧΑΗΛ  Κ.  ΣΑΜΩΝΑΣ               ΠΑΡΙΣ  Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

http://www.sidma.gr/
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10. Πληροφορίες άρθρου 10 Ν.3401/2005 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ στο http://www.sidma.gr

24/3/2015 Δελτίο Τύπου -Αποτελέσματα έτους χρήσης 2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

24/3/2015
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της παραγράφου 4.1.4.4 του κανονισμού 

του Χ.Α.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

24/3/2015 Ανακοίνωση - Οικονομικό Ημερολόγιο 2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

30/4/2015
Δελτίο Τύπου - Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της ΣΙΔΜΑ 

Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

22/5/2015
Δελτίο Τύπου-Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

22/5/2015 Ανακοίνωση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

29/5/2015 Δελτίο Τύπου -Αποτελέσματα α' τριμήνου 2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

29/5/2015
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της παραγράφου 4.1.4.4 του κανονισμού 

του Χ.Α.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

31/8/2015 Δελτίο Τύπου- Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

31/8/2015
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της παραγράφου 4.1.4.4 του κανονισμού 

του Χ.Α.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

14/10/2015
Ανακοίνωση - Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

και θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

15/10/2015 Ανακοίνωση 
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

27/10/2015
Ανακοίνωση καταχώρησης Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στο 

ΓΕΜΗ 

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

30/10/2015
Δελτίο Τύπου - Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΣΙΔΜΑ 

Α.Ε.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

6/11/2015 Ανακοίνωση 
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

6/11/2015
Ανακοίνωση  - Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Νέα/Ανακοίνωση/2015

23/11/2015 Δελτίο Τύπου -Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

26/11/2015 Δελτίο Τύπου- Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

26/11/2015
Δελτίο Τύπου - Ανακοίνωση της παραγράφου 4.1.4.4 του κανονισμού 

του Χ.Α.

Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Νέα/Δελτία 

Τύπου/2015

24/3/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31/12/2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2014

24/3/2015 Έκθεση διαχείρισης Δ.Σ. χρήσεως 2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2014

29/5/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31/3/2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

29/5/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31/3/2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

31/8/2015 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

31/8/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30/6/2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

26/11/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30/9/2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

26/11/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30/9/2015
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2015

28/4/2015 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ της 31/12/2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2014

28/4/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ της 31/12/2014
Αρχική σελίδα/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονομικά Στοιχεία 

/Οικονομικά Αποτελέσματα/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΙΔΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΚΟ
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11. Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσεως 2015 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία ή Πρωτοδικείο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 30/3/2016

Διεύθυνση διαδικτύου

GRANT THORNTON AE

Με σύμφωνη γνώμη (θέμα έμφασης)

1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε  €

Ποσά εκφρασμένα σε  € Συνεχιζόμενες  Δραστηριότητες

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 01.01-31.12.15 01.01-31.12.14 01.01-31.12.15 01.01-31.12.14

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κύκλος εργασιών 96.502.681 100.557.840 51.340.122 56.175.568

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 55.672.868 55.118.776 44.204.840 37.532.858 Μικτά κέρδη /( ζ ημίες ) 8.062.055 7.659.746 4.963.466 5.164.500

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 488.551 467.111 64.971 41.870

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 118.730 110.752 11.746.117 16.690.050

Αποθέματα 16.829.518 18.299.407 11.400.074 9.555.979 Κέρδη / (ζ ημίες) προ φόρων -5.808.658 -10.063.663 -4.151.084 -8.113.385

Απαιτήσεις από πελάτες 31.117.567 40.203.963 24.892.909 27.914.519 -6.980.972 -11.197.849 -5.697.002 -9.094.990

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 16.477.872 10.560.072 14.935.314 7.597.065 Κατανέμονται  σε:

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 0 2.231.552 0 2.231.552 Ιδιοκτήτες μητρικής -6.929.806 -11.154.677

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 120.705.106 126.991.633 107.244.226 101.563.893 Μη ελέγχουσες συμμετοχές -51.166 -43.172

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -55.030 6.615.092 -53.024 2.592.546

Μετοχικό  Κεφάλαιο 13.752.000 13.500.000 13.752.000 13.500.000 -7.036.002 -4.582.757 -5.750.026 -6.502.444

Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -29.731.606 -22.616.927 -15.162.894 -6.266.073

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρίας (α) -15.979.606 -9.116.927 -1.410.894 7.233.927 Κατανέμονται  σε:

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  (β) 0 173.323 Ιδιοκτήτες μητρικής -6.982.439 -4.608.356

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) -15.979.606 -8.943.604 -1.410.894 7.233.927 Μη ελέγχουσες συμμετοχές -53.563 25.599

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 3.406.472 53.615.633 3.406.472 45.476.836

Προβλέψεις/Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.455.772 2.230.024 3.198.942 880.968 -0,6930 -1,1155 -0,5697 -0,9095

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 104.603.407 58.296.117 81.491.566 32.082.876 Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή- σε € - - 0,0000 0,0000

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25.219.061 21.793.463 20.558.140 15.889.285 2.212.452 890.841 1.320.317 623.871

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 136.684.712 135.935.237 108.655.120 94.329.965

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 120.705.106 126.991.633 107.244.226 101.563.892

0 0 0 0

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Ποσά εκφρασμένα σε €

Λειτουργικές δραστηριότητες 01.01-31.12.15 01.01-31.12.14 01.01-31.12.15 01.01-31.12.14 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)

Κέρδη/ζημίες προ φόρων -5.808.658 -10.063.663 -4.151.084 -8.113.385 Ποσά εκφρασμένα σε €

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Απομειώσεις 0 100.000 0 0
-8.943.604 -4.360.847 7.233.926 13.736.370

Αποσβέσεις 1.696.196 2.662.579 1.135.674 1.661.139 -6.980.972 -11.197.849 -5.697.002 -9.094.990

Αποσβέσεις κατεχόμενων προς πώληση που αναμορφώθηκαν 614.988 0 614.988 0 Συγχώνευση μέσω απορρόφησης της θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ 0 0 -2.894.794 0

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων -66.492 -132.208 -9.373 -17.052 -55.030 6.615.092 -53.024 2.592.546

Προβλέψεις 154.314 719.708 97.196 168.871

Έσοδα από προβλέψεις προηγ.χρήσεων -30.263 -126.277 -32.361 -86.956

Συναλλαγματικές διαφορές -25.759 65.733 0 0 0 0 0 0

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας -19.907 -143.930 -12.748 863.804

Κέρδη από αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία -512.241 1.872.303 -512.241 1.737.056

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα -37.929 -50.921 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.366.093 6.563.646 4.284.054 4.505.462

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. κίνησης ή που σχετίζονται 

με τις λειτουργ. δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.469.889 3.296.655 960.087 2.432.009

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.551.958 -284.436 6.165.346 244.390

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.385.268 -3.532.653 3.180.260 -4.164.243

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -6.124.353 -6.819.390 -4.059.195 -4.777.382

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 

(α) 7.613.103 -5.872.854 7.660.604 -5.546.287

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0 0 -30.000 0

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων -207.480 -126.581 -136.567 -69.601

Εισπράξεις από πωλήσεις  παγίων 1.580 2.686 1.418 2.686

Τόκοι εισπραχθέντες 23.714 130.192 16.645 73.144

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) -182.186 6.297 -148.504 6.229

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 480.222 1.853.359 -1 2.716.269

Εξοφλήσεις δανείων -4.403.246 0 -4.145.027 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) -3.923.024 1.853.359 -4.145.028 2.716.269

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 3.507.894 -4.013.198 3.367.072 -2.823.789

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 8.765.834 12.779.032 6.256.260 9.080.049

Ταμειακά διαθέσιμα από απορρόφηση θυγατρικής εταιρείας 0 0 1.416.355 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12.273.727 8.765.834 11.039.687 6.256.260

0 0 0 0

    Χαλάνδρι,   30/03/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΑΡΣΕΛ  Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ      ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΡΙΟΥ     ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ   ΜΙΧΑΗΛ  Κ.   ΣΑΜΩΝΑΣ  ΠΑΡΙΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α.Δ.Τ.  Θ 752646/71    Α.Δ.Τ.  ΑΕ 083192/07      Α.Δ.Τ   ΑΒ 336755/06  Α.Δ.Τ ΑΚ 551551/12       Α.Δ.Τ  Σ 569472/98 

                      ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' ΤΑΞΗΣ: 4618

-15.979.606 -8.943.604 -1.410.894 7.233.926

Σύνθεση  Διοικητικού Συμβουλίου

Αμαρίλιο  Λ.  Μαρσέλ, Μαρίου Π. Νικόλαος, Μπεναρδούτ Δ. Δανιήλ, Θωμαδάκης  Π. 

Ευστράτιος , Καρώνης  Δ.  Κωνσταντίνος,   Ναχμίας Μ. Χαϊμ, Μωυσης Ρ. Ηλίας, 

Κατσαρός Σ. Γεώργιος και  Μωυσής Ε. Αβράαμ

Λοιπά συνολικά έσοδα

Αποτελέσματα περιόδου

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως 

(01/01/2015 και 01/01/2014 αντίστοιχα) 

Κέρδη / (ζ ημίες)  μετά από φόρους (Α)

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Στα ποσά του κύκλου εργασιών της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων Ομίλου και Εταιρίας δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις που πραγματοποίησε η 

μητρική εταιρεία το έτος  2015 για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 28.047.800.  Το αντίστοιχο ποσό του προηγούμενου έτους 2014  

ήταν 28.348.301  ευρώ. Τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό δεικτών που έχουν ως βάση τον κύκλο εργασιών του 

Ομίλου και της Εταιρίας. 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-1.020.216-420.972

ΟΜΙΛΟΣ

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ : ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  30  ΧΑΛΑΝΔΡΙ  15233  

Στοιχεία και Πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2015  έως 31 Δεκεμβρίου 2015
Δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 7946 / 06 / Β / 86 / 2 - Γ.Ε.ΜΗ.: 361801000

-32.240 -1.639.530Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων 

Στελλάκης Παύλος του Λάμπρου   Α.Μ ΣΟΕΛ : 24941

ΕΤΑΙΡΙΑ

Νόμιμος Ελεγκτής

Τύπος  έκθεσης ελέγχου ελεγκτών

Ελεγκτική  εταιρία

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β)

Ημερομηνία έγκρισης από το Δ.Σ των 

Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

Κέρδη / (ζ ημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων  και συνολικών 

αποσβέσεων  (EBITDA)

http://w w w .sidma.gr

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2015 

και 31/12/2014 αντίστοιχα) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Συνιστούμε επομένως στον 
αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση δ ιαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του Νόμιμου Ελεγκτή.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
(1) Η δομή του Ομίλου όπως  και η μέθοδος ενσωμάτωσης αναφέρονται στη σημείωση  Νο. 6 των οικονομικών καταστάσεων.
(2) Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της "VIOHALCO S.A.", που  
εδρεύει στην Αθήνα, Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου αυτού ανέρχεται  σε  25,69%. 
(3) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφέρονται στη  σημείωση  No 9.29  των οικονομικών καταστάσεων. 
(4) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία αποφάσεις, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 
κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου και της Εταιρίας και γ ια τις οποίες να μην έχει σχηματιστεί πρόβλεψη. 
Τα σωρευτικά ποσά των προβλέψεων που έχουν διενεργηθεί είναι τα ακόλουθα: 

Όμιλος Εταιρία
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις:         267.000           267.000
(5) Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρίας την τρέχουσα και την προηγούμενη περιόδου ήταν: 

Όμιλος Εταιρία
2015             209           107
2014  212          113

(6) Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη Ομίλου και  Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου τη ν 31.12.2015  κατά την έννοια του 
ΔΛΠ 24  είναι οι εξής                                                              Όμιλος Εταιρία

i) Έσοδα                                                                                   4.767.054      3.310.145
ii) Έξοδα                                                                                 20.727.344          7.403.097
iii)Απαιτήσεις                                                                                894.690      1.102.421
iv)Υποχρεώσεις                                                                     18.423.199    14.456.328
v)Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών ΔΣ                         956.128             573.074
vi)Απαιτήσεις από Διευθυντικά  στελέχη και μέλη ΔΣ                                  0                     0
vii) Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά στελέχη και μέλη ΔΣ                             0                     0 

(7) Τα λοιπα συνολικα έσοδα μετά από φόρους έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρία

1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014 1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου(swap)           3.090 -1.136 3.090 -1.136
Αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία     0 8.448.917 0 3.618.725
Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα καθορισμένων παροχών                80.132                    -136.942  73.634 -114.148
Σ.Δ. μετατροπής οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτ. σε ξ.ν.                        41.491                      10.968   0                                0
Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί                                                               -179.743 -1.706.716 -129.748 -910.895     

-55.030                   6.615.092 -53.024                  2.592.546    

(8)  Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου υπάρχουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 προσημειώσεις υποθήκης ακινήτων συνολικού ποσού 61 εκ. € για δάνεια 

ονομαστικής αξίας 61 εκ. €.
(9) Το θέμα έμφασης της Έκθεσης Ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός ότι κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας (και του Ομίλου) έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν.2190/1920 καθώς επίσης και ότι το 
σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων 
κατά ποσό € 50.821 χιλ., και € 65.398 χιλ. αντίστοιχα.
(10) Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» και «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» με τις από 29/6/2015 αποφάσεις τους, αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους, δι' 
απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 και των άρθρων 68-79 του Κ.Ν. 2190/1920 και όρισαν 
ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 30/6/2015. Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των μετασχηματιζομένων εταιρειών και ειδικότερα της από 

23/11/2015 για την εταιρεία «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (απορροφώσα) και 26/11/2015 για την εταιρεία «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» (απορροφώμενη) αντίστοιχ α ενέκριναν τη συγχώνευση 
των ως άνω ανωνύμων εταιριών. Η παραπάνω συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 29/12/2015.

 
 

 


