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1. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:  
1. ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ, Πρόεδρος  
2. ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ, Αντιπρόεδρος και 
3. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  
(α) οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. για την περίοδο 
01/01/2020 – 30/06/2020, 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  
(β) η συνημμένη 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, 25 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Οι βεβαιούντες, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

   

ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ 
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2. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 30ης Ιουνίου 2020 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές 
και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 
περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την 
ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας 
οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 
34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων 
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών 
και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, 
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 
θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 5.5.3 επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 
όπου περιγράφεται το θέμα ότι κατά την 30η Ιουνίου 2020 λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των 
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καταστεί αρνητικό καθώς 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 € 55,8 εκατ. και € 65,1 εκατ. αντίστοιχα. Επίσης στην ίδια σημείωση αναφέρεται 
ότι η Εταιρεία μετά και από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/2020 βρίσκεται στο τελικό στάδιο 
υπογραφής των δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την αναχρηματοδότηση των τραπεζικών 
υποχρεώσεών της, η οποία θα έχει έως αποτέλεσμα την αναταξινόμηση βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων σε 
μακροπρόθεσμες. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 5.5.3, τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους 
αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του 
Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Το συμπέρασμά μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 
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3. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επι των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για την Εξαμηνιαία Περίοδο που έληξε την 
30/06/2020 
 
3.1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης του 2020. Η έκθεση 
καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου, τα 
σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα (πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων) 
και οι προοπτικές της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΣΙΔΜΑ ή Εταιρεία) καθώς 
και των θυγατρικών εταιρειών της. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται 
να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές 
που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. 
 
3.2. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 
 
Η εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID-19 επηρέασε την παγκόσμια οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2020 
και θα συνεχίζει να επηρεάζει και την ελληνική οικονομία, για άγνωστο προς το παρών χρονικό διάστημα. Η ελληνική 
οικονομία ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές αναπτυξιακές προοπτικές τους πρώτους δύο μήνες του έτους, στη συνέχεια όμως 
τα περιοριστικά μέτρα και η αυξημένη αβεβαιότητα για την εξέλιξή της πανδημίας οδήγησαν σε σοβαρή επιδείνωση της. 
Ο ΙΟΒΕ στην τριμηνιαία έκθεση του για το δεύτερο τρίμηνο αναφέρει ότι η ύφεση στην οικονομία κατά το 2020 
αναμένεται βαθύτερη από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, ενώ συνεχίζονται οι μεγάλου μεγέθους παρεμβάσεις νομισματικής 
και δημοσιονομικής πολιτικής. Σύμφωνα μάλιστα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ 
της Ελλάδας θα συρρικνωθεί φέτος κατά 9,0%.  
 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες της αγοράς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ, το πρώτο εξάμηνο του 
έτους, διαμορφώθηκε στα € 61,3 εκ. ή 10,3% χαμηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ μαζί με τις 
πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα € 75,9 εκ. από € 85,9 εκ. μειωμένος κατά 11,7% σε σχέση με πέρυσι. Οι 
παραπάνω μειώσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε πτώση σε σχέση με το 
περυσινό εξάμηνο κατά 5,4%, μειώνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Αντίθετα ο όγκος πωλήσεων παρουσίασε 
μικρότερη πτώση, κάτω από 3%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 1.841 χιλ. από € 2.395 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε 
ζημιές € 1.768 χιλ. από € 331 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται 
κυρίως στην αναδιάρθρωση μέρους του δανεισμού της Μητρικής, που έλαβε χώρα πέρυσι και είναι απόρροια των 
διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τις τράπεζες. 
 
Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της μητρικής ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε € 41,3 εκ. 
από € 43,3 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 4,8%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 55,9 εκ. 
από € 60,9 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, μειωμένος κατά 8,2%. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης οφείλεται στην 
πτώση των τιμών πώλησης όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) ανήλθαν σε € 1,6 εκ., από € 1,8 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, παρουσίασαν ζημιές 
€ 1,0 εκ. € από κέρδη 0,1 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. 
 
Στις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν μείωση του κύκλου εργασιών 
τους κατά 9,8 % και 32,2% αντίστοιχα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της 
SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 12,1 εκ. ευρώ έναντι 13,4 εκ. ευρώ ενώ της SIDMA Romania στα 8,2 εκ. ευρώ έναντι 12,1 εκ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019. 
 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε μείωση, σε επίπεδο λειτουργικής 
κερδοφορίας (EBITDA) από € 367 χιλ. πέρυσι σε € 233 χιλ. φέτος και μείωση στα αποτελέσματα της από € 65 χιλ. κέρδος 
πέρυσι σε ζημιές € 61 χιλ. φέτος. 
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Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε μηδενική λειτουργική κερδοφορία, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
προ φόρων παρουσίασε ζημιές ύψους € 704 χιλ. από € 481 χιλ. πέρυσι. 
 
Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά € 2 εκ. ή 33% και ανήλθε στα € 8,3 εκ.. 
 
3.3. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 
 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά 
με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση 
των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 
αποτελεσμάτων της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι 
εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα 
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται μεγέθη όπως ο Κύκλος Εργασιών, το 
Μικτό Κέρδος, τα Κέρδη προ φόρων και το EBITDA (Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων) καθώς και δείκτες όπως το Περιθώριο Μικτού Κέρδους, το Περιθώριο EBITDA, το Καθαρό Περιθώριο 
Κέρδους, ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας και ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων. 
 

 
 

Οι υπολογισμοί για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Απόδοσης της Εταιρίας και του Ομίλου αναλύονται ακολούθως: 

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 61.267.492 68.331.872 (10,3%)

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 14.637.472 17.588.633 (16,8%)

Σύνολο Πωλήσεων 75.904.964 85.920.504 (11,7%)

Μικτό Κέρδος 4.966.716 5.464.504 (9,1%)

Κέρδη προ φόρων (1.768.244) (331.013) 434,2%

EBITDA 1.841.172 2.394.744 (23,1%)

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 41.279.088 43.344.864 (4,8%)

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 14.637.472 17.588.633 (16,8%)

Σύνολο Πωλήσεων 55.916.560 60.933.497 (8,2%)

Μικτό Κέρδος 4.106.081 4.145.161 (0,9%)

Κέρδη προ φόρων (997.688) 90.118 (1207,1%)

EBITDA 1.615.647 1.794.338 (10,0%)
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(1) Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δεν λαμβάνουν υπόψη το μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων που λήγουν 
τους επόμενους 12 μήνες. 
 

3.4. Σημαντικά Γεγονότα Πρώτου Εξαμήνου της Τρέχουσας Χρήσης 
 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2020 καθώς και μετά τη λήξη του, έως την ημερομηνία σύνταξης της 
παρούσης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 
 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2020, 
παραβρέθηκαν 15 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 75,91 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και 
εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

− Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης 2019. 

− Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2019. 

− Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2020. 

− Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2019 έως 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 
112 του Ν. 4548/2018. 

− Η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας για 
την συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών. 

− Η εκλογή νέου Δ.Σ. 

− Ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου. 

− Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η ψήφιση του επόμενου θέματος, σχετικά με την αύξηση 
του Μ.Κ με εισφορά σε είδος, αποτελεί πρόσφορο και κατάλληλο μέτρο για την ενίσχυση της ρευστότητας της 
Εταιρείας και την αντιμετώπιση της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της, στο πλαίσιο της υιοθέτησης μέτρων 
σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. 

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 8,11% 8,00% 0,1%

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 3,01% 3,50% (0,5%)

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) (2,89%) (0,48%) (2,4%)

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (1)
0,87 0,89 (2,3%)

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι 0,74 1,47 (49,2%)

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2019 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 9,95% 9,56% 0,4%

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 3,91% 4,14% (0,2%)

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) (2,42%) 0,21% (2,6%)

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (1)
0,97 0,98 (0,9%)

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι 0,92 2,13 (56,7%)
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− Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων 
πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών (4.584.000,60€), δια της έκδοσης τριών 
εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα έξι (3.395.556) κοινών, ονομαστικών 
μετοχών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (1,35€) εκάστης, υπέρ 
της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., χωρίς δικαίωμα προτίμησης των λοιπών μετόχων, οι οποίες θα 
καλυφθούν με εισφορά σε είδος, στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και 
επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.. 

− Η τροποποίηση άρθρων του καταστατικού της εταιρείας ώστε να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 
4548/2018. 

− Η παράταση της διάρκειας του κοινού ομολογιακού δανείου, εφόσον απαιτηθεί από τον Εκπρόσωπο 
των Ομολογιούχων, ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) από την 31/12/2019 μέχρι τις 
30/06/2020. 

− Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να δοθεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, το 
δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο για το προαναφερόμενο δάνειο, να αιτηθεί την παράταση της διάρκειας του 
κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (€ 4.000.000,00) από την 30/6/2020 μέχρι 
τις 31/12/2020. 
 

3.5. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες για το Β’ Εξάμηνο του 2020 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης τους από τον Όμιλο, είναι οι 
παρακάτω: 
 

3.5.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος εδώ και χρόνια έχει συνάψει συμβάσεις ασφάλειας πιστώσεων, μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, με αποτέλεσμα 
ένα ποσοστό της τάξεως του 80% των απαιτήσεών του να είναι ασφαλές με ίδια συμμετοχή 10%. Οι χονδρικές πωλήσεις 
γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 30/06/2020, 
η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από 
προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσοστό των ανασφάλιστων επισφαλών 
απαιτήσεων επί του κύκλου εργασιών για τον όμιλο, την τελευταία τριετία, κυμάνθηκε στο 0,03%. Ταυτόχρονα λειτουργεί 
και Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου που ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών και προσδιορίζει το πιστωτικό όριο 
για κάθε πελάτη, ενίοτε ψηλότερο από το ασφαλιστικό ανάλογα με τα εκάστοτε οικονομικά του στοιχεία. 
 

3.5.2. Κίνδυνος Επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ο 
δανεισμός του Ομίλου είναι σε μεγάλο βαθμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται άμεσα από το ύψος 
και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών. 
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών του αναγκών. 
Για τον Όμιλο, μια αύξηση /(μείωση) των επιτοκίων κατά +/-1% θα είχε ως αποτέλεσμα (607) χιλ. € και 607 χιλ. € 
αντίστοιχα για τα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 
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. 
 

3.5.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
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 7,5% επί του συνόλου. Κατά την 
30.06.2020 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους 8.301 χιλ. €. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
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Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχει καταστεί 
αρνητικό. Επίσης το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου την 30η Ιουνίου 
2020, υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό 55.831 χιλ. €, και 
65.074 χιλ. € αντίστοιχα. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη 
δραστηριότητά τους. 
Ωστόσο 53.878 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 της εταιρείας μετά και από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/2020, οι μέτοχοι της 
οποίας αποφάσισαν την έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους 76,8 εκ. € και διάρκειας 10 ετών, 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής των δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση των τραπεζικών υποχρεώσεών της. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η μετατόπιση 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέχρι ποσού € 70 εκ. σε μακροπρόθεσμo με αποτέλεσμα την εξυγίανση του κεφαλαίου 
κίνησης της εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω κίνηση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2020 το 
κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου θα ήταν θετικό.  
Επίσης την 24η Σεπτεμβρίου 2020, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 5.24, σε συνέχεια της από 25/05/2020 απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της εταιρείας, 
συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. έναντι τίτλων 
της εταιρείας. Η μεταβιβάζουσα ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς 
31/08/2020, προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού € 4.584.000,60, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας €1,35 εκάστης με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής, 
συνολικού ποσού € 3.421.571,20 σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Η αύξηση 
των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από τη παραπάνω εισφορά ανέρχεται περίπου σε 8,01 εκατ € με επίσης θετική 
επίδραση στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. 
Επιπλέον, 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: 
 

 
 

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 44.724.760 54.189.720 8.846.888 41.058.205 54.462.793 9.347.681

Εμπορικές υποχρεώσεις 36.236.519 - - 40.902.973 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 3.661.300 - - 3.030.595 - -

Σύνολο 84.622.579 54.189.720 8.846.888 84.991.773 54.462.793 9.347.681

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 31.460.691 53.877.720 1.229.303 28.293.313 53.852.722 1.338.321

Εμπορικές υποχρεώσεις 28.878.696 31.314.809

Λοιπές υποχρεώσεις 3.330.265 2.844.079

Σύνολο 63.669.651 53.877.720 1.229.303 62.452.202 53.852.722 1.338.321

Ομίλου

30/6/2020 31/12/2019

Εταιρίας

30/6/2020 31/12/2019
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3.5.4. 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 τιμές των μη παραληφθέντων ακόμα παραγγελιών μας, και τις τιμές των αποθεμάτων μας. 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 προϊόντων που εμπορεύεται ο Όμιλος δεν μπορεί να καλυφθεί με πράξεις 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσματά της μέσω υποτίμησης 
ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2020 η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης 
τιμής, για τρία από τα σημαντικότερα προϊόντα του Ομίλου, ήταν € 87/ΜΤ για τα υλικά θερμής έλασης, € 101/ΜΤ για τα 
υλικά ψυχρής έλασης και € 118/ΜΤ για τα γαλβανισμένα υλικά ή 15% επί της μέσης τιμής της περιόδου. Αντίστοιχα, το 
ποσοστό μικτού κέρδους είχε διακυμάνσεις της τάξης των 250 μονάδων βάσης μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής. 
Ωστόσο, ο Όμιλος εφαρμόζει συντηρητική πολιτική αποθεμάτων, διατηρεί διαρκή επαφή και άριστη συνεργασία με 
όλους τους βασικούς προμηθευτές του, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται άμεσα για όλες τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις 
στις τιμές των πρώτων υλών και να τοποθετείται καταλλήλως.  
Αύξηση των τιμών ισοδυναμεί με αύξηση του % μικτού κέρδους χωρίς να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ακριβή 
σχέση μεταξύ τους. 
 

3.5.5. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. 
Ωστόσο, μικρό μέρος των αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο Αμερικής (USD). Ο Όμιλος για την 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. 
Επιπλέον υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού (Θυγατρική 
εταιρεία στη Ρουμανία). Πολιτική του Ομίλου, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση 
είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, είναι να χρησιμοποιεί 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.  
 

3.5.6. Μακροοικονομικό περιβάλλον (Covid -19) 
 
Η αναπτυξιακή δυναμική της Εταιρείας και του Ομίλου για το υπόλοιπο του έτους θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διάρκεια 
και την ένταση της πανδημίας Covid-19, η εκδήλωση της οποίας επιβαρύνει τη ζήτηση για τα προϊόντα των εταιρειών του 
Ομίλου. Σύμφωνα, με τις τελευταίες εξελίξεις, προβλέπεται ότι η πανδημία του Covid-19 θα έχει αρνητικές επιπτώσεις 
στην παγκόσμια οικονομία τουλάχιστον για το 2020 και πιθανόν για τα επόμενα χρόνια. Η ελληνική οικονομία δεν θα 
αποτελέσει εξαίρεση. Αναμένεται να επηρεαστεί σημαντικά το 2020, με την ελπίδα να ανακάμψει τον επόμενο χρόνο ,με 
την προϋπόθεση ότι θα έχει βρεθεί ένα φαρμακευτικό μέσο αντιμετώπισης του ιού σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα. Προς ώρας, η Ελλάδα φαίνεται να ανταποκρίνεται θετικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης αλλά η οικονομία 
της χώρας παραμένει εκτεθειμένη, όπως όλων σχεδόν των χωρών της υφηλίου. Σημειώνεται ότι οι οποιεσδήποτε 
εκτιμήσεις σχετικά με την επίδραση της πανδημίας για το επόμενο χρονικό διάστημα υπόκεινται σε υψηλό βαθμό 
αβεβαιότητας, καθώς το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρόλο που η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει και θα 
συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα, που θεωρεί σκόπιμα για να ξεπεράσει ομαλά όλες τις πιθανές αναταράξεις, δεν μπορεί να 
βεβαιώσει ότι οι εξωγενείς αυτοί παράγοντες δεν δύναται να επηρεάσουν δυσμενώς τη ζήτηση για τα προϊόντα του 
Ομίλου και, κατά συνέπεια, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ωστόσο όπως αναφέραμε και 
στην παράγραφο «Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση» η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις της εταιρείας 
(ποσοτικές) το πρώτο εξάμηνο του έτους είναι μικρότερη του 3%.  
 
3.6. Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2020 
 
Η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει προκαλέσει ισχυρές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Παρά 
το γεγονός ότι οι οικονομίες βρίσκονται σε στάδιο επαναλειτουργίας, έστω και με διακυμάνσεις, το ενδεχόμενο μιας 
γρήγορης ανάκαμψης (τύπου V) απομακρύνεται. Στα πλαίσια στήριξης των οικονομιών έχουν ανακοινωθεί από τις 
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κεντρικές τράπεζες, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης. Στην Ελλάδα, όπου 
λαμβάνει χώρα και το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητα της εταιρείας, αναμένεται αύξηση των Δημοσίων 
Επενδύσεων, ως αποτέλεσμα των εξαγγελιών της Κυβέρνησης για επιτάχυνση της υλοποίησης έργων αλλά και ως 
συνέπεια των μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19. Η ΣΙΔΜΑ, λόγω και του μεριδίου αγοράς που κατέχει, 
αναμένεται να επωφεληθεί από τα νέα έργα, αν και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια ποια θα είναι η χρονική 
τους εξέλιξη λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης της πανδημίας. 
 
Όσον αφορά στις θυγατρικές εξωτερικού, η Ρουμανική οικονομία παρουσίασε σημάδια ανθεκτικότητας κατά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους σύμφωνα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 
20201). Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,4% σε ετήσια βάση (0,3% σε τρίμηνο), υποστηριζόμενο κυρίως από την 
ιδιωτική κατανάλωση και τη συσσώρευση αποθεμάτων. Ωστόσο από το δεύτερο τρίμηνο του έτους παρουσίασε απότομη 
πτώση. Η πτώση της εξωτερικής ζήτησης και κατ’ επέκταση οι καθαρές εξαγωγές φρέναραν την ανάπτυξη. Η ιδιωτική 
κατανάλωση μειώθηκε ως αποτέλεσμα των περιορισμών στην κυκλοφορία καθώς και των μειωμένων εισοδημάτων. Η 
πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ρουμανίας αναμένεται να επηρεάσει 
σημαντικά τις εξαγωγές της και για το υπόλοιπο του έτους. Συνολικά, μετά την σημαντική πτώση το πρώτο εξάμηνο του 
2020, η οικονομική δραστηριότητα προβλέπεται να ανακτήσει κάποιο έδαφος προς το τέλος του έτους. Ωστόσο, το 
πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί κατά 6% το 2020 και στη συνέχεια να ανακάμψει κατά 4% το 2021. Η SIDMA 
Romania παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της αγοράς και διαπραγματεύεται την αναδιάρθρωση των δανείων της, με 
στόχο την μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και την βελτίωση των Ι.Κ της. 
 
Αντίστοιχα στην Βουλγαρία, παρά τις καλές οικονομικές επιδόσεις στις αρχές του έτους, η πανδημία και τα μέτρα που 
απαιτήθηκαν για την αντιμετώπισή της είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα σύμφωνα με την 
καλοκαιρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 20202). Και η SIDMA Bulgaria 
παρουσίασε πτώση της δραστηριότητας της, αλλά σε πολύ ηπιότερο ρυθμό από την ΣΙΔΜΑ Ρουμανίας. Η ετήσια αύξηση 
του πραγματικού ΑΕΠ μειώθηκε από 3,4% το 2019 σε 1,2% (y-o-y) το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η εγχώρια ζήτηση 
μειώθηκε λόγω της χαμηλότερης ιδιωτικής κατανάλωσης και της συρρίκνωσης των επενδύσεων. Η επιδείνωση του 
επιχειρηματικού κλίματος έγινε αισθητή από τον Απρίλιο, ενώ οι βραχυπρόθεσμοι δείκτες άρχισαν να δείχνουν απότομη 
πτώση. Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε ενώ το σημαντικά επιδεινωμένο εξωτερικό περιβάλλον επιβάρυνε τις εξαγωγές 
αγαθών. Προς το τέλος του έτους η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να ανακάμψει και να επεκταθεί με μέτριο ρυθμό 
το 2021, καθώς η εμπιστοσύνη των καταναλωτών θα αποκαθίσταται σταδιακά. Οι επενδύσεις αναμένεται να 
επιστρέψουν στη θετική τριμηνιαία ανάπτυξη μόνο το επόμενο έτος, κυρίως επειδή η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή. 
Οι εξαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν σταδιακά κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του έτους και έως το 2021. 
Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 7% το 2020 και στη συνέχεια να αυξηθεί κατά 5,3 % 
το 2021.  
 
Για τις χώρες της ΕΕ των 28, ο παγκόσμιος οργανισμός χάλυβα3 (World Steel Association) προβλέπει πτώση της ζήτησης 
χάλυβα κατά 15,8% το 2020, ακολουθούμενη από αύξηση 10,4% το 2021. Οι προοπτικές αυτές επιβεβαιώθηκαν και από 
την ευρωπαϊκή ένωση χαλυβουργίας EUROFER, η οποία δήλωσε στην τελευταία έκθεσή της ότι δεν περιμένει οι συνθήκες 
της αγοράς να βελτιωθούν πριν από το 4ο τρίμηνο ή στις αρχές του 2021, αν και πολλά θα εξαρτηθούν από την πορεία 
που θα ακολουθήσει η πανδημία. Προσθέτει μάλιστα ότι δεν θα δημοσιεύσει προσωρινά ποσοτικές προβλέψεις για το 
2020 και το 2021 σημειώνοντας ότι «Η αβεβαιότητα και η αστάθεια σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις τους επόμενους 
μήνες σημαίνει ότι καμία πρόβλεψη δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αξιόπιστη». Πάντως το τελευταίο διάστημα 
παρατηρείται μια σχετική ανάκαμψη της ζήτησης διεθνώς, η οποία σε συνδυασμό με την μειωμένη διαθεσιμότητα, λόγω 
διακοπής λειτουργίας πολλών γραμμών παραγωγής των Χαλυβουργείων από το τέλος του 2019, οδηγεί σε έντονη 
αυξητική τάση των τιμών του χάλυβα. 
 
Για το υπόλοιπο του 2020 κάθε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Η Εταιρεία προς το παρόν επικεντρώνεται στην 
ολοκλήρωση της απορρόφησης του τμήματος χάλυβα της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και την υπογραφή των 
συμβάσεων για την αναχρηματοδότηση των δανείων της. Στόχος της η βελτίωση της λειτουργία της, της 
χρηματοοικονομικής της επίδοσης, των ταμειακών ροών και γενικότερα της οικονομικής της θέσης.  
 

 
1 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_ro_en.pdf 
2 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2020/summer/ecfin_forecast_summer_2020_bg_en.pdf 
3 https://www.spglobal.com/en/research-insights/articles/european-steel-industry-looks-for-way-forward-amid-coronavirus-demand-blow 
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3.7. Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

 
 

Πωλήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

AEIFOROS BULGARIA SA 11.824 -                 16.036 -                 

DOJRAN STEEL DOO -                 -                 3.291 3.291

ECORESET AE 8.328 8.328 611 611

ETEM BULGARIA SA -                 -                 3.738 3.738

FITCO AE 4.098 4.098 4.663 4.663

FULGOR AE 158.477 158.477 215.113 215.113

ICME ECAB SA 36.242 -                 88.400 -                 

SIDMA BULGARIA SA -                 -                 -                 156.115

SIGMA IC. S.A. 21.293 -                 31.555 -                 

SOFIA MED AD 32.853 1.901 46.432 -                 

SOVEL AE 26.840 26.840 16.730 16.730

STOMANA SA 152.429 -                 66.621 -                 

TEKA SYSTEMS AE 2.146 2.146 -                 -                 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ AE 4.199 4.199 5.423 5.423

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 8.889 8.889 5.945 5.945

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 317.067 317.067 319.912 319.912

ΒΙΑΝΑΤΤ 472 472 5.647 5.647

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 66.235 66.235 73.735 73.735

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ 623 623 166 166

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 135.812 135.812 645.805 645.805

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 8.553 8.553 36.187 36.187

ΕΡΓΟΣΤΗΛ AE 1.139 1.139 67.188 67.188

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 16.041 16.041 13.783 13.783

ΕΤΕΜ ΑΕ 158 158 -                 -                 

ΕΤΗΛ AE 67.221 67.221 62.547 62.547

ΘΕΡΜΟΛΙΘ AE -                 -                 1.009 1.009

ΜΕΤΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 235.603 235.603 121.486 121.486

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ 429.186 429.186 -                 -                 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 10.839 10.839 21.935 21.935

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ -                 -                 1.584 1.584

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 94.302 94.302 63.648 63.648

Σύνολο 1.850.869 1.598.128 1.939.188 1.846.260 

01/01-30/06/2020 01/01-30/06/2019
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Λοιπα έσοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ECORESET AE 423 423 14 14

FULGOR AE 1.780 1.780 990 990

SIDEROM STEEL Srl 72.869 -                 196.049 -                 

SIDMA  ROMANIA SA -                 5.928 -                 -                 

SIDMA BULGARIA SA -                 6.409 -                 -                 

SOVEL AE -                 -                 80 80

STOMANA SA 190.922 -                 289.697 65.523

TEKA SYSTEMS AE 2 2 -                 -                 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ AE -                 -                 130 130

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 26 26 43 43

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ -                 -                 540 540

ΒΙΑΝΑΤΤ 633 633 816 816

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ -                 -                 23 23

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 174.036 174.036 61.720 61.720

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                 -                 50 50

ΕΡΓΟΣΤΗΛ AE -                 -                 3.400 3.400

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 136.190 136.190 127.005 127.005

ΕΤΕΜ ΑΕ 50 50 -                 -                 

ΕΤΗΛ AE 55 55 110 110

ΘΕΡΜΟΛΙΘ AE -                 -                 55 55

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 684.464 684.464 792.132 792.132

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 195.354 195.354 229.362 229.362

Σύνολο 1.456.804 1.205.350 1.702.217 1.281.993

01/01-30/06/2020 01/01-30/06/2019

Αγορές

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

PROSAL TUBES SA -                 -                 13.221 -                 

SIDEROM STEEL Srl 1.818.939 -                 4.902.716 -                 

STOMANA SA 8.280.875 2.774.327 9.402.826 3.192.287

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 125.513 125.513 37.750 37.750

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 6.370 6.370 15.018 15.018

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 302.107 302.107 690.378 690.378

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 4.933 -                 20.089 18.651

Σύνολο 10.538.737 3.208.316 15.081.999 3.954.085 

01/01-30/06/2020 01/01-30/06/2019
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Λοιπα έξοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ETEM BULGARIA SA -                 -                 1.728 1.728

ICME ECAB SA 761 -                 567 -                 

METALCO BULGARIA SA 6.849 -                 -                 -                 

METALIGN 152.468 152.468 152.343 152.343

SIDERAL SHPK 10.528 10.528 14.226 14.226

TEKA SYSTEMS AE 40.621 33.090 52.153 32.614

VIENER SA 177.882 177.882 147.442 147.442

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 47.125 47.125 37.624 37.624

ΒΙΑΝΑΤΤ -                 -                 -                 -                 

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ ΑΕ 1.962 1.962 -                 -                 

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 1.055 1.055 3.875 2.764

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 5.481 5.481 2.933 2.933

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                 -                 3.879 3.879

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 25 25 -                 -                 

ΣΤΗΛΜΕΤ AE -                 -                 -                 -                 

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 6.297 6.297 -                 -                 

Σύνολο 451.054 435.913 416.770 395.553 

01/01-30/06/2020 01/01-30/06/2019

Υποχρεώσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ETEM Aluminium Extrusions SA 1.876 1.876 1.876 1.876

ICME ECAB SA 183 -                 125 -                 

METALCO BULGARIA SA 508 -                 

METALIGN -                 -                 31.484 31.484

SIDERAL SHPK 3.363 3.363 7.318 7.318

SIDEROM STEEL Srl 3.559.322 -                 5.336.060 -                 

SIDMA BULGARIA SA -                 (14) -                 (14)

STOMANA SA 4.597.689 1.206.845 6.171.244 2.060.878

TEKA SYSTEMS AE 13.817 7.637 17.317 13.395

VIENER SA 35.305 35.305 28.675 28.675

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 55.115 55.115 29.671 29.671

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ ΑΕ 1.463 1.463 -                 -                 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 5.841 5.841 5.841 5.841

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 57.289 57.289 33.910 33.910

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 2.656.242 2.656.242 2.512.907 2.512.907

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 14.214.517 14.214.517 12.304.673 12.304.673

ΣΤΗΛΜΕΤ AE -                 -                 56.609 56.609

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 7.312 7.312 248 248

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 4.534.215 4.529.286 7.018.240 7.015.776

Σύνολο 29.744.058 22.782.077 33.556.199 24.103.247 

30/6/2020 31/12/2019
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3.8. Παροχές προς τη Διοίκηση και σε βασικά διευθυντικά στελέχη: 
 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όμιλο και την Εταιρία κατά την 30.06.2020 
και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες. 
 

 
 

Απαιτήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

DOJRAN STEEL DOO 127 127 127 127

ECORESET AE 12.561 12.561 7.159 7.159

ETEM ALBANIA SA (1.066) (1.066) (1.066) (1.066)

ETEM BULGARIA SA (1) (1) (1) (1)

FITCO AE 841 841 -                 -                 

FULGOR AE 115.539 115.539 103.523 103.523

ICME ECAB SA -                 -                 60.697 -                 

PROSAL TUBES SA 30 30 30 30

SIDEROM STEEL Srl 22.818 -                 213.442 -                 

SIDMA BULGARIA SA -                 6.409 -                 -                 

SIDMA CYPRUS Ltd -                 2 -                 2

SIGMA AD 12.972 -                 17.880 -                 

SOFIA MED AD 12.085 1.901 2.401 -                 

SOVEL AE 34.263 34.263 31.130 31.130

STOMANA SA -                 -                 11.731 -                 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ AE 474 474 5.217 5.217

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 12.598 12.598 5.958 5.958

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 963.801 963.801 974.896 974.896

ΒΙΑΝΑΤΤ 973 973 8.492 8.492

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 35.682 35.682 30.927 30.927

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ 1.025 1.025 123 123

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 239.521 239.521 212.425 212.425

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 3.109 3.109 3.056 3.056

ΕΡΓΟΣΤΗΛ AE 1.413 1.413 2.025 2.025

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 13.220 13.220 23.712 23.712

ΕΤΕΜ ΑΕ 841 841 -                 -                 

ΕΤΗΛ AE 74.336 74.336 83.212 83.212

ΜΕΤΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ 179.235 179.235 99.632 99.632

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ 276.386 276.386 -                 -                 

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 51.111 51.111 104.642 104.642

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ -                 -                 2.164 2.164

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 86.201 86.201 79.261 79.261

Σύνολο 2.150.097 2.110.532 2.082.797 1.776.647 

30/6/2020 31/12/2019

Όμιλος Εταιρία

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-30.06.2020

01.01-

30.06.2019

1.1-

30.06.2020 01.01-30.06.2019

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών (βραχυπρόθεσμες) 291.543 259.379 206.838 134.440

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (βραχυπρόθεσμες) 84.981 121.824 73.800 110.643

376.524 381.202 280.638 245.083
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Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά 
στελέχη. 
 
3.9. Γεγονότα μετά το κλείσιμο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

• Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Αυγούστου 2020, εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση τριών κοινών 
εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους: α. έως του συνολικού ποσού €44.635.000, β. έως του συνολικού ποσού 
€7.177.000 και γ. έως του συνολικού ποσού €24.980.000.  

• Την 24 Σεπτεμβρίου 2020, σε συνέχεια της από 25/05/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. έναντι τίτλων της εταιρείας. Η μεταβιβάζουσα 
ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως 
αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς 31/08/2020, προς κάλυψη της αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού € 
4.584.000,60, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,35 εκάστης με τη διαφορά 
μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής, συνολικού ποσού € 3.421.571,20 σε πίστωση 
του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Η εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

 
 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 

Χαλάνδρι, 25 Σεπτεμβρίου 2020 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

  

   

ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ 

 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Επίδραση σε Εταιρεία και Όμιλο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 4.169
Λοιπές απαιτήσεις 11
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 5.871
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.431
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 15.481
Σύνολο Ενεργητικού 15.481
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετόχων της μητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο 4.584
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 3.422
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 407
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.866
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 203
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 7.476
Σύνολο Υποχρεώσεων 7.476
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 15.481
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4. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2020 
 
4.1. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 

  

 (Ποσά σε Ευρώ)

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 

στοιχεία
5.8 49.670.755 50.403.043 39.867.197 40.329.337

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9 470.922 487.576 44.751 59.113

Επενδύσεις σε θυγατρικές 5.10 - - 11.175.716 11.175.716

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 

στοιχεία
83.423 82.456 79.276 78.255

50.225.100 50.973.076 51.166.940 51.642.421

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 5.11 19.638.286 23.429.462 15.017.488 16.794.841

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
5.12 43.860.392 42.656.614 38.152.242 35.750.618

Λοιπές απαιτήσεις 5.13 1.938.652 3.476.758 1.737.945 3.201.605

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.300.674 6.239.118 6.808.220 5.357.805

73.738.004 75.801.951 61.715.894 61.104.870

Σύνολο Ενεργητικού 123.963.105 126.775.027 112.882.835 112.747.291

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετόχων της μητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 5.14 13.752.001 13.752.001 13.752.000 13.752.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεματικά κεφάλαια 21.825.162 21.728.620 18.915.677 18.915.678

Αποτελέσματα  εις νέον (73.009.742) (71.262.072) (52.310.286) (51.333.172)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (27.557.580) (25.906.452) (9.767.609) (8.790.494)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (27.557.580) (25.906.452) (9.767.609) (8.790.494)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 8.846.888 9.347.681 1.229.303 1.338.321

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 88.259 109.096 88.259 109.096

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 2.926.709 2.979.449 2.968.875 3.024.655

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 846.530 790.685 816.636 760.790

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 12.708.386 13.226.911 5.103.074 5.232.862

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 36.236.519 40.902.974 28.878.696 31.314.809

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 44.724.760 41.058.205 31.460.691 28.293.313

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση
5.15 54.189.720 54.462.793 53.877.720 53.852.722

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.16 3.661.300 3.030.595 3.330.265 2.844.079

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 138.812.299 139.454.568 117.547.371 116.304.923

0,00 -

Σύνολο Υποχρεώσεων 151.520.685 152.681.479 122.650.444 121.537.785

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 123.963.105 126.775.027 112.882.835 112.747.291

Σημ.

Ομίλου Εταιρίας
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4.2. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

 (Ποσά σε Ευρώ)
1.1 - 

30.06.2020

1.1 - 

30.06.2019

1.1 - 

30.06.2020

1.1 - 

30.06.2019

Κύκλος εργασιών 5.18 61.267.492 68.331.872 41.279.088 43.344.864

Κόστος πωλήσεων (56.300.776) (62.867.367) (37.173.007) (39.199.703)

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 4.966.716 5.464.504 4.106.081 4.145.161

Λοιπά έσοδα  2.456.811 2.533.985 1.973.247 1.957.828

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.073.349) (1.901.893) (1.593.032) (1.404.223)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (4.598.038) (4.673.866) (3.692.181) (3.652.674)

Λοιπά έξοδα (60.535) (119.282) (56.814) (115.073)

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

επενδυτικών αποτελεσμάτων
691.605 1.303.449 737.302 931.018

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (2.471.692) (1.634.462) (1.746.833) (840.900)

Επενδυτικά αποτελέσματα 11.843 - 11.843 -

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων (1.768.244) (331.013) (997.688) 90.118

Μείον: φόροι 5.17 47.330 25.254 47.330 25.254

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (1.720.914) (305.759) (950.358) 115.372
0 0

Κατανέμονται σε:

Μετόχους Εταιρίας (1.720.914) (305.759) (950.358) 115.372

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - -

(1.720.914) (305.759) (950.358) 115.372
0 0 0 0

Βασικά Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά 

μετοχή
5.19 (0,1689) (0,0300) (0,0933) 0,0113

0 0 0

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από προγράμματα 

καθορισμένων παροχών
(35.206) (43.013) (35.206) (43.013)

Αναβαλλόμενη φορολογία που αναλογεί 8.449 12.474 8.449 12.474

Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους:

Συναλλαγματικές διαφορές 96.541 89.014 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 69.784 58.475 (26.757) (30.539)

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους (1.651.130) (247.284) (977.114) 84.833

Σημ.

Ομίλου Εταιρίας
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4.3. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 

(Ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπέρ

το άρτιο

Αποθεματικά

κεφάλαια

Αποθεματικά απο 

την αποτίμηση 

παγίων σε εύλογη 

αξία 

ΣΔ  μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού 

Αποτελέσματα

εις νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2020 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 (54.694) (71.262.073) (25.906.449) - (25.906.449)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - (1.720.914) (1.720.914) (1.720.914)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Συναλλαγματικές διαφορές 96.541 96.541 96.541

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών
- - - (35.206) (35.206) (35.206)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία 

των λοιπών συνολικών εσόδων
- - - 8.449 8.449 8.449

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - - 96.541 (26.757) 69.784 69.784

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους
- - - - 96.541 (1.747.671) (1.651.130) (1.651.130)

Υπόλοιπα 30.06.2020 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 41.847 (73.009.744) (27.557.579) - (27.557.579)

Όμιλος

(Ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπέρ

το άρτιο

Αποθεματικά

κεφάλαια

Αποθεματικά απο 

την αποτίμηση 

παγίων σε εύλογη 

αξία 

ΣΔ  μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού 

Αποτελέσματα

εις νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2019 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 (208.084) (69.234.629) (24.032.395) - (24.032.395)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - (305.759) (305.759) (305.759)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Συναλλαγματικές διαφορές - 89.014 89.014 89.014

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών
- - - (43.013) (43.013) (43.013)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία 

των λοιπών συνολικών εσόδων
- - - 12.475 12.475 12.475

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 0 89.014 (30.538) 58.476 0 58.476

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους
- - - - 89.014 (336.297) (247.283) (247.283)

Υπόλοιπα 30.06.2019 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 (119.070) (69.570.926) (24.279.678) (24.279.678)

Όμιλος
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 

(Ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπέρ

το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα

εις νέον

Σύνολο Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2020 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (51.333.173) (8.790.495)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - (950.358) (950.358)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών
- - - (35.206) (35.206)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία 

των λοιπών συνολικών εσόδων
- - - 8.449 8.449

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - (26.757) (26.757)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους
- - - (977.115) (977.115)

Υπόλοιπα 30.06.2020 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (52.310.288) (9.767.611)

(Ποσά σε ευρώ)
Μετοχικό

κεφάλαιο

Υπέρ

το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά

Αποτελέσματα

εις νέον

Σύνολο Ιδίων

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2019 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (50.021.386) (7.478.709)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - 115.372 115.372

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση (ζημιών)/κερδών από 

προγράμματα καθορισμένων παροχών
- - - (43.013) (43.013)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία 

των λοιπών συνολικών εσόδων
- - - 12.475 12.475

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους 0 0 0 (30.538) (30.538)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους
- - - 84.834 84.834

Υπόλοιπα 30.06.2019 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (49.936.552) (7.393.875)

Εταιρεία

Εταιρεία



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2020-30.06.2020 

 
 

 

 

 

 

22 

4.4. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών  
 

 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
  

Ομίλου Εταιρίας

(Ποσά σε  ευρώ)

1.1 - 

31.12.2019

1.1 - 

31.12.2018

1.1 - 

30.06.2020

1.1 - 

30.06.2019

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες)  προ φόρων (1.768.244) (331.013) (997.688) 90.118

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων 1.170.404 1.112.200 899.183 884.225

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων (20.837) (20.906) (20.837) (20.906)

Προβλέψεις 113.299 (6.583) 13.802 (6.583)

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (6.613) (727) (390) -

Συναλλαγματικές διαφορές (394.595) (145.731) - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας
(13.818) (4.441) (13.339) (4.155)

Κέρδη από αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία - - - -

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα 114.566 (944.263) - (1.000.000)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.981.835 2.537.660 1.748.327 1.845.056

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ. 

κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.791.176 (3.331.190) 1.777.353 (1.298.571)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
240.310 (2.314.743) (938.760) (3.109.496)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(3.729.080) 5.285.733 (1.995.507) 3.670.365

Μείον: - - - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.910.212) (2.538.695) (1.677.193) (1.846.091)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)
(431.808) (702.698) (1.205.050) (796.038)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων (402.658) (187.249) (394.035) (123.476)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων 

παγίων
22.627 1.500 22.627 1.500

Τόκοι εισπραχθέντες 1.749 2.543 1.270 2.257

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β)
(378.282) (183.206) (370.139) (119.719)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
3.261.901 (5.207) 3.104.471 -

Εξοφλήσεις δανείων (309.083) (1.473.023) - (1.072.600)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις 

(χρεολύσια)
(81.172) - (78.869) -

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ)
2.871.647 (1.478.230) 3.025.602 (1.072.600)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
2.061.556 (2.364.134) 1.450.414 (1.988.357)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου
6.239.118 9.248.762 5.357.806 7.097.932

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
8.300.674 6.884.628 6.808.220 5.109.574
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5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2020 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο 
 
Η μητρική Εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται στην κατεργασία 
και το εμπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). 
Η Εταιρία έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας με έδρα το Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15233) και τα κεντρικά 
γραφεία διοίκησης στον Ασπρόπυργο Αττικής (Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300), η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι 
www.sidma.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος Βασικά Μέταλλα). Με την απόφαση του Δ.Σ. 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 5/4/2012 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην κατηγορία 
επιτήρησης. 
Στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2020, εκτός από την Εταιρία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνονται με 
τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και οι κάτωθι εταιρίες: 

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

• 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 Εταιρία, μέσω της 
Κυπριακής Εταιρίας Συμμετοχών "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 25/9/2020 και είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.sidma.gr. 
 
5.2. Πλαίσιο Κατάρτισης Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με ημερομηνία 30 
Ιουνίου 2020, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 30η Ιουνίου 2020 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 
στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern). 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 
απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2019. 
 
Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ. 
 
5.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
 

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

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 
από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

• Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και 
η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, 
στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 

http://www.sidma.gr/
http://www.sidma.gr/
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υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για 
την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς 
τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές 
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των 
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο 
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του 
ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του 
ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι 
τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων 
λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την 
αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις 
σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά 
τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς 
επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες 
στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες 
αβεβαιότητας. Οι τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου 
να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία 
απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος 
ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους 
επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης 
παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές 
Καταστάσεις. 
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5.3.2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες παρέχουν στους μισθωτές τη 
δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος 
χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση 
που πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι 
μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος 
έναν λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που 
καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής 
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που 
περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να 
απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου 
– Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς 
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 
2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
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- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το 
κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας 
των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα 
από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 
Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το 
εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις 
αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις 
που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το 
ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 
απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να 
διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας 
παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του 
Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 
την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 
μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 
υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από 
τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με 
την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή 
κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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5.4. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές  
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες 
προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες 
συνθήκες. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και οι κρίσεις δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες της 31/12/2019, 
ενώ δεν περιέχουν ασυνήθη γεγονότα που να απαιτούν περαιτέρω γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να 
επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 30/06/2020, αφορούν κυρίως προβλέψεις για 
ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων, συμμετοχών και απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις 
αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. 
 
5.5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης τους από τον Όμιλο, είναι οι 
παρακάτω: 

5.5.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος εδώ και χρόνια έχει συνάψει συμβάσεις ασφάλειας πιστώσεων, μέσω ασφαλιστικών εταιρειών, με 
αποτέλεσμα ένα ποσοστό της τάξεως του 80% των απαιτήσεών του να είναι ασφαλές με ίδια συμμετοχή 10%. Οι 
χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις 
μετρητοίς. Την 30/06/2020, η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να 
μην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ποσοστό των 
ανασφάλιστων επισφαλών απαιτήσεων επί του κύκλου εργασιών για τον όμιλο, την τελευταία τριετία, κυμάνθηκε στο 
0,03%. Ταυτόχρονα λειτουργεί και Τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου που ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών 
και προσδιορίζει το πιστωτικό όριο για κάθε πελάτη, ενίοτε ψηλότερο από το ασφαλιστικό ανάλογα με τα εκάστοτε 
οικονομικά του στοιχεία. 
 

5.5.2. Κίνδυνος Επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ο 
δανεισμός του Ομίλου είναι σε μεγάλο βαθμό με κυμαινόμενο επιτόκιο και ως εκ τούτου εξαρτάται άμεσα από το 
ύψος και τις μεταβολές των επιτοκίων, γεγονός που εκθέτει τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών ροών.  
Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων, καθώς και τη διάρκεια των 
χρηματοδοτικών του αναγκών. 
Για τον Όμιλο, μια αύξηση /(μείωση) των επιτοκίων κατά +/-1% θα είχε ως αποτέλεσμα (607) χιλ. € και 607 χιλ. € 
αντίστοιχα για τα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 
 

5.5.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
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 7,5% επί του συνόλου. Κατά την 
30.06.2020 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους 8.301 χιλ. €. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 
 
Λόγω των συσσωρευμένων ζημιών, το σύνολο της αξίας των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου έχει 
καταστεί αρνητικό. Επίσης το σύνολο της αξίας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Ομίλου την 
30η Ιουνίου 2020, υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών τους στοιχείων κατά ποσό 55.831 
χιλ. €, και 65.074 χιλ. € αντίστοιχα. Τα ανωτέρω γεγονότα υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 
ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν 
τη δραστηριότητά τους. 
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Ωστόσο 53.878 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 της εταιρείας μετά και από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/8/2020, οι μέτοχοι 
της οποίας αποφάσισαν την έκδοση Κοινών Ομολογιακών Δανείων συνολικού ύψους 76,8 εκ. € και διάρκειας 10 ετών, 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφής των δανειακών συμβάσεων με τις πιστώτριες τράπεζες με σκοπό την 
αναχρηματοδότηση των τραπεζικών υποχρεώσεών της. Αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης αυτής θα είναι η μετατόπιση 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέχρι ποσού € 70 εκ. σε μακροπρόθεσμo με αποτέλεσμα την εξυγίανση του κεφαλαίου 
κίνησης της εταιρείας. Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω κίνηση στις Οικονομικές Καταστάσεις της 30/06/2020 το 
κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας και του Ομίλου θα ήταν θετικό.  
Επίσης την 24η Σεπτεμβρίου 2020, όπως αναφέρεται και στη σημείωση 5.24, σε συνέχεια της από 25/05/2020 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της 
εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 
έναντι τίτλων της εταιρείας. Η μεταβιβάζουσα ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία τα περιουσιακά 
στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
εισφοράς 31/08/2020, προς κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού € 4.584.000,60, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας € 1,35 εκάστης με τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της 
τιμής διάθεσής, συνολικού ποσού € 3.421.571,20 σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ 
το άρτιο». Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας από τη παραπάνω εισφορά ανέρχεται περίπου σε € 8,01 εκ.  
με επίσης θετική επίδραση στο κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας. 
Επιπλέον, 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: 
 

 
 

5.5.4. 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 

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 44.724.760 54.189.720 8.846.888 41.058.205 54.462.793 9.347.681

Εμπορικές υποχρεώσεις 36.236.519 - - 40.902.973 - -

Λοιπές υποχρεώσεις 3.661.300 - - 3.030.595 - -

Σύνολο 84.622.579 54.189.720 8.846.888 84.991.773 54.462.793 9.347.681

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 31.460.691 53.877.720 1.229.303 28.293.313 53.852.722 1.338.321

Εμπορικές υποχρεώσεις 28.878.696 31.314.809

Λοιπές υποχρεώσεις 3.330.265 2.844.079

Σύνολο 63.669.651 53.877.720 1.229.303 62.452.202 53.852.722 1.338.321

Ομίλου

30/6/2020 31/12/2019

Εταιρίας

30/6/2020 31/12/2019
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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. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2020 η διαφορά μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής για το διάστημα αυτό, για τρία από τα σημαντικότερα προϊόντα του Ομίλου ήταν € 87 για τα θερμά - 
HR, € 101 για τα ψυχρά – CR και € 118 για τα γαλβανισμένα – Galva ή 15% επί της μέσης τιμής της περιόδου. Αντίστοιχα, 
το ποσοστό μικτού κέρδους είχε διακυμάνσεις της τάξης των 250 μονάδων βάσης (2,5%) μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης 
τιμής. 
Ωστόσο, ο Όμιλος εφαρμόζει συντηρητική πολιτική αποθεμάτων, διατηρεί διαρκή επαφή και άριστη συνεργασία με 
όλους τους βασικούς προμηθευτές του, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται άμεσα για όλες τις ανοδικές ή καθοδικές 
τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών και να τοποθετείται καταλλήλως. 
Αύξηση των τιμών ισοδυναμεί με αύξηση του % μικτού κέρδους χωρίς να μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε την ακριβή 
σχέση μεταξύ τους. 
 
  



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2020-30.06.2020 

 
 

 

 

 

 

30 

5.5.5. 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 (USD). Ο Όμιλος για την 
αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. 
Επιπλέον υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού 
(Θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία). Πολιτική του Ομίλου, για τις επενδύσεις σε θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η 
καθαρή θέση είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, είναι να χρησιμοποιεί 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. 
 
5.6. Δομή του Ομίλου  
 
Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, μαζί με τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης 
και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 30η Ιουνίου 2020, είχαν ως εξής: 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα Ολική ενοποίηση

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος Ολική ενοποίηση Συμμετοχική

SIDMA ROMANIA  SRL 0% 100% 100% Ρουμανία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

SIDMA  BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Μέθοδος

Ενοποίησης

Τομέας

Δραστηριότητας
Επωνυμία

Άμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Έμμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Χώρα 

Εγκατάστασης

 
Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2020, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω 
εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "VIOHALCO S.A.", που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το ποσοστό με το 
οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις κατά την 30.06.2020 ανέρχεται σε 33,76%. 
 

5.7. 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. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε έναν κύριο λειτουργικό τομέα, ο οποίος είναι 
η εμπορία και η μεταποίηση χάλυβα. 
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Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του ομίλου, 
εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό. 

 
 

5.8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2020, αναλύονται στους 
παρακάτω πίνακες: 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Διεταιρικά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Διεταιρικά Σύνολο

Πωλήσεις σε τρίτους 61.077.049 190.443 61.267.492 68.139.962 191.910 68.331.872

Διατομεακά έσοδα 0 0 0

Σύνολο πωλήσεων τομέα 61.077.049 190.443 0 61.267.492 68.139.962 191.910 0 68.331.872

Αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 572.756 118.848 0 691.605 1.183.684 119.765 0 1.303.449

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -2.459.849 0 -2.459.849 -1.635.962 0 -1.635.962

Επενδυτικά αποτελέσματα 0 0 0 1.500 0 1.500

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων -1.887.092 118.848 0 -1.768.244 -450.778 119.765 0 -331.013

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων -1.834.295 113.382 0 -1.720.913 -420.073 114.314 0 -305.759

Αποσβέσεις 1.086.591 62.976 1.149.567 1.028.494 62.801 1.091.295

Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) 1.659.348 181.824 1.841.172 2.212.178 182.566 0 2.394.744

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Διεταιρικά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Διεταιρικά Σύνολο

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 122.563.218 1.399.887 0 123.963.105 125.387.036 1.387.990 0 126.775.026

122.563.218 1.399.887 0 123.963.105 125.387.036 1.387.990 0 126.775.026

Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 151.243.089 277.596 0 151.520.685 152.349.066 332.412 0 152.681.478

151.243.089 277.596 0 151.520.685 152.349.066 332.412 0 152.681.478

Περίοδος από 01.01.2020 έως 30.06.2020 Περίοδος από 01.01.2019 έως 30.06.2019

Περίοδος από 01.01.2019 έως 30.06.2019 Περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός

εξοπλισμός

Μεταφορικ

ά

μέσα

Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσ

εις 

υπό εκτέλεση

Σύνολο

Σύνολο Αξίας την 01.01.2019 17.900.202 27.481.841 12.310.250 1.727.861 2.111.953 20.570 61.552.676

Δικαιώματα χρήσης (ΔΠΧΑ 16) - - - 366.250 - - 366.250

Προσθήκες δικαιωμάτων χρήσης - 191.333 - 75.685 - - 267.019

Προσθήκες - 10.047 104.142 79.381 43.139 435.484 672.193

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (53.743) (56.031) (20.854) - (130.627)

Μεταφορές - 7.373 27.989 - 25.867 (61.228) -

  Συναλλαγματικές Διαφορές (45.276) (58.777) (24.515) 10 (182) - (128.740)

Σύνολο Αξίας την 31.12.2019 17.854.926 27.631.817 12.364.122 2.193.157 2.159.923 394.825 62.598.771

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2019 - (1.968.211) (4.379.558) (1.708.041) (1.993.287) - (10.049.096)

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης - (52.182) - (168.828) - - (221.010)

Αποσβέσεις περιόδου - (842.993) (1.086.800) (29.232) (54.512) - (2.013.537)

Αποσβέσεις πωληθέντων-

διαγραφέντων
- - 13.718 56.031 18.167 - 87.916

Μεταφορές - - - - - - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2019 - (2.863.386) (5.452.640) (1.850.071) (2.029.631) - (12.195.727)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2019 17.854.926 24.768.431 6.911.482 343.087 130.292 394.825 50.403.043

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 17.854.926 27.631.817 12.364.122 2.193.157 2.159.923 394.825 62.598.771

Προσθήκες - 3.008 17.054 94.542 8.788 360.092 483.484

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - - - (107.576) (604) (108.179)

Μεταφορές - - 46.799 - 6.369 (53.168) -

   Συναλλαγματικές Διαφορές (23.807) (29.367) (12.243) (456) (75) - (65.948)

Σύνολο Αξίας την 30.06.2020 17.831.119 27.605.458 12.415.732 2.287.243 2.067.429 701.146 62.908.127

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020 - (2.863.386) (5.452.640) (1.850.071) (2.029.631) - (12.195.727)

Αποσβέσεις περιόδου - (445.382) (543.453) (134.724) (25.662) - (1.149.221)

Αποσβέσεις πωληθέντων-

διαγραφέντων
- - - - 107.576 - 107.576

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2020 - (3.308.767) (5.996.093) (1.984.794) (1.947.717) - (13.237.373)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2020 17.831.119 24.296.691 6.419.639 302.449 119.712 701.146 49.670.755

Όμιλος



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2020-30.06.2020 

 
 

 

 

 

 

33 

 
 
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. 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ακινήτων που αναφέρονται 
στη σημείωση 5.21.2 κατωτέρω. 
 

  

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός

εξοπλισμός

Μεταφορικά

μέσα

Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιή

σεις 

υπό εκτέλεση

Σύνολο

Σύνολο Αξίας την 01.01.2019 13.662.000 22.419.321 10.070.653 1.489.927 1.884.079 20.570 49.546.550

Δικαιώματα Χρήσης - - - 244.709 - - 244.709

Προσθήκες Δικαιώματων Χρήσης - - - 54.290 54.290

Προσθήκες - 10.047 46.349 85.753 31.680 435.484 609.313

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (53.743) (56.031) (5.941) - -115.715

Μεταφορές - 7.373 27.989 - 25.867 (61.228) -

Σύνολο Αξίας την 31.12.2019 13.662.000 22.436.741 10.091.248 1.818.648 1.935.685 394.826 50.339.147

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2019 - (1.349.949) (3.728.292) (1.478.863) (1.784.543) - (8.341.647)

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης - - - (122.944) - - (122.944)

Αποσβέσεις περιόδου - (675.634) (879.322) (19.428) (46.525) - (1.620.909)

Αποσβέσεις πωληθέντων-

διαγραφέντων
- - 13.718 56.031 5.941 - 75.690

Μεταφορές -

Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2019 - (2.025.583) (4.593.896) (1.565.204) (1.825.127) - (10.009.810)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2019 13.662.000 20.411.158 5.497.352 253.444 110.558 394.826 40.329.336

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 13.662.000 22.436.741 10.091.248 1.818.648 1.935.685 394.826 50.339.148

Προσθήκες - 3.008 9.025 39.428 8.195 360.092 419.748

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (107.576) (604) (108.179)

Μεταφορές - - 46.799 - 6.369 (53.168) -

Σύνολο Αξίας την 30.06.2020 13.662.000 22.439.749 10.147.071 1.858.076 1.842.674 701.147 50.650.716

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020 - (2.025.583) (4.593.896) (1.565.204) (1.825.127) - (10.009.810)

Αποσβέσεις περιόδου - (336.462) (440.407) (82.315) (22.099) - (881.283)

Αποσβέσεις πωληθέντων-

διαγραφέντων
- - - - 107.576 - 107.576

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2020 - (2.362.045) (5.034.303) (1.647.519) (1.739.650) - (10.783.517)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2020 13.662.000 20.077.704 5.112.768 210.557 103.023 701.147 39.867.199

Εταιρία
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5.9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2020, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Η υπεραξία προήλθε από εξαγορά θυγατρικής εταιρίας 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.  
 

5.10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
H Εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στην θυγατρική εταιρεία SIDMA WORLDWIDE LIMITED και η θυγατρική Εταιρεία 
SIDMA WORLDWIDE LIMITED συμμετέχει κατά 100% με τη σειρά της στις SIDMA BULGARIA και SIDMA ROMANIA. 
 
Η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική SIDMA WORLDWIDE LIMITED στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

Όμιλος Εταιρία

Ποσά σε € Υπεραξία
Λογισμικά 

προγράμματα
Σύνολο

Λογισμικά

προγράμματα

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2019 419.115 1.584.442 2.003.557 1.428.100

Προσθήκες - 13.199 13.199 12.275

Μεταφορές - -

Συναλλαγματικές Διαφορές (144) (144) -

Σύνολο Αξίας την 31.12.2019 419.115 1.597.497 2.016.612 1.440.375

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2019 - (1.479.127) (1.479.126) (1.336.537)

Αποσβέσεις περιόδου - (49.910) (49.910) (44.724)

Μεταφορές - - - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2019 - (1.529.036) (1.529.035) (1.381.262)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2019 419.115 68.460 487.576 59.113

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 419.115 1.597.497 2.016.612 1.440.375

Προσθήκες - 3.537 3.537 3.537

Μεταφορές -

Συναλλαγματικές Διαφορές (51) (51)

Σύνολο Αξίας την 30.06.2020 419.115 1.600.983 2.020.098 1.443.912

-

Αποσβέσεις -

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020 - (1.529.036) (1.529.035) (1.381.262)

Αποσβέσεις περιόδου (20.140) (20.140) (17.900)

Μεταφορές - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2020 - (1.549.176) (1.549.175) (1.399.161)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2020 419.115 51.806 470.922 - 44.751
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Η αξία των θυγατρικών, SIDMA BULGARIA και SIDMA ROMANIA, της εταιρείας SIDMA WORLDWIDE LIMITED 
διαμορφώθηκαν ως εξής: 
 

 
 

 
 

5.11. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα μεταξύ των ενδιάμεσων περιόδων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και του τέλους κάθε χρήσης. 
 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίσταται κυμαινόμενη ασφάλεια επί ομάδας 
αποθεμάτων που αναφέρεται στη σημείωση 5.21.2 κατωτέρω. 
 
  

30.06.2020 31.12.2019

Αρχή περιόδου 11.175.716 11.417.082

Απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες (2.441.366)

Αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρείες 2.200.000

Προσθήκες (αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής) - -

Υπόλοιπο λήξεως 11.175.716 11.175.716

Εταιρίας

30.06.2020 31.12.2019

SIDMA Bulgaria 7.894.953 7.894.953

SIDMA Romania 3.280.763 3.280.763

Υπόλοιπο λήξεως 11.175.716 11.175.716

Εταιρίας

30.06.2020

Αξία

Κτήσης

Συσωρευμένη

Απομείωση

Λογιστική

Αξία

SIDMA Bulgaria 7.894.953 - 7.894.953

SIDMA Romania 8.839.635 (5.558.872) 3.280.763

Υπόλοιπο λήξεως 16.734.588 (5.558.872) 11.175.716

Ομίλου Εταιρίας Ομίλου

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Εμπορεύματα 5.638.285 6.870.274 4.786.596 5.607.907

Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 4.435.046 4.607.645 3.483.845 3.505.810

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά 8.773.894 11.018.235 6.747.047 7.681.125

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 791.061 933.308 - -

Σύνολο 19.638.286 23.429.462 15.017.488 16.794.841
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5.12. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2020 έχει ως εξής: 

 
 

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. Ένα ποσοστό της τάξεως του 
80% των απαιτήσεών του ομίλου είναι ασφαλές με ίδια συμμετοχή 10% λόγω των συμβάσεων ασφάλειας πιστώσεων 
που έχει συνάψει ο όμιλος με ασφαλιστικές εταιρείες. 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν με τις λογιστικές αξίες. 
 
5.13. Λοιπές Απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2020 έχει ως εξής: 

 

 
 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν με τις λογιστικές αξίες. 
 

5.14. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της 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. Δεν υπήρξε καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
 
  

Ομίλου Εταιρίας

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Πελάτες 30.940.554 29.374.682 25.353.598 23.137.147

Γραμμάτια εισπρακτέα 670.798 1.190.633 - -

Επιταγές εισπρακτέες 14.413.329 14.237.071 14.259.710 14.074.538

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.164.288) (2.145.772) (1.461.066) (1.461.066)

Σύνολο 43.860.392 42.656.614 38.152.242 35.750.618

Ομίλου Εταιρίας

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Χρεώστες διάφοροι 1.687.336 513.756 1.586.420 374.765

Απαιτήσεις από Δημόσιο (φόρους κλπ) 43.927 112.631 14.225 14.153

Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή - 2.479.237 - 2.479.237

Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων 31.695 - - -

Έξοδα επομένων χρήσεων 174.987 194.818 136.594 157.135

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 707 176.315 707 176.315

Σύνολο 1.938.652 3.476.757 1.737.945 3.201.605



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2020-30.06.2020 

 
 

 

 

 

 

37 

5.15. Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30/06/2020 και 31/12/2019 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας 
μελλοντικών αποπληρωμών για τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 30/06/2020 και 31/12/2019. 
 

 
 
Τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας κατά την 30/06/2020 συνολικού ποσού € 53,7 εκ. αναλύονται ως εξής: 
 

- Ομολογιακό δάνειο αρχικής εκδόσεως ποσού € 49 εκ. με διαχειριστή πληρωμών και εκπρόσωπο των 
ομολογιούχων δανειστών τη «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E» για το οποίο βάσει αιτήματος που 
υπέβαλλε η Εταιρεία τον Ιούνιο του 2020, έλαβε την συναίνεση των ομολογιούχων δανειστών για παράταση 
της λήξης του δανείου έως την 30/9/2020. Επίσης, η εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση του δανείου μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2020 και αναμένει την συναίνεση των ομολογιούχων. Την 30/06/2020 το υπόλοιπο του 
ομολογιακού δανείου ανερχόταν σε € 46,5 εκ. 
- Ομολογιακό δάνειο της απορροφηθείσας εταιρείας Πανέλκο Α.Ε. αρχικής εκδόσεως ποσού € 4 εκ. με 
την «EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ». Η εταιρεία έλαβε συναίνεση του ομολογιούχου δανειστή για 
παράταση της λήξης του δανείου έως την 30/09/2020. Επίσης, η εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση του δανείου 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και αναμένει την συναίνεση των ομολογιούχων. Την 30/06/2020 το υπόλοιπο 
του ομολογιακού δανείου ανερχόταν σε € 3,7 εκ. 
- Ομολογιακό δάνειο της απορροφηθείσας εταιρείας Πανέλκο Α.Ε. αρχικής εκδόσεως ποσού € 4 εκ. με 
την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E». Η εταιρεία έλαβε συναίνεση του ομολογιούχου δανειστή για 

Ομίλου Εταιρίας

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 53.677.720 53.677.720 53.677.720 53.677.720

Δάνεια τραπεζών 9.168.163 9.886.694 1.350.000 1.425.000

Υποχρεώσεις από leasing (μακροπρόθεσμες) 190.726 246.060 79.303 88.323

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση
(54.189.720) (54.462.793) (53.877.720) (53.852.722)

Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων (α) 8.846.889 9.347.681 1.229.303 1.338.321

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 28.700.031 28.606.656 16.248.598 16.397.432

Υποχρεώσεις από leasing (βραχυπρόθεσμες) 197.544 198.240 89.851 120.272

Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring 15.827.184 12.253.309 15.122.242 11.775.609

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 44.724.760 41.058.205 31.460.691 28.293.313

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση (γ)
54.189.720 54.462.793 53.877.720 53.852.722

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) +(γ) 107.761.368 104.868.679 86.567.714 83.484.356

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Εώς 1 έτος 98.914.480 95.520.998 85.338.411 82.146.035

Μεταξύ 1 και 5 ετών 8.846.889 9.347.681 1.229.303 1.338.321

Σύνολο 107.761.368 104.868.679 86.567.714 83.484.356

Ομίλου Εταιρίας
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παράταση της λήξης του δανείου έως την 30/09/2020. Επίσης, η εταιρεία έχει αιτηθεί παράταση του δανείου 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και αναμένει την συναίνεση των ομολογιούχων. Την 30/06/2020 το υπόλοιπο 
του ομολογιακού δανείου ανερχόταν σε € 3,5 εκ. 

 
Η Διοίκηση βρίσκεται σε προχωρημένες διαδικασίες αναδιαπραγμάτευσης με τις δανείστριες τράπεζες, με σκοπό την 
υπογραφή νέας συμφωνίας μακροπρόθεσμου δανεισμού. Τα δάνεια του Ομίλου σε ξένο νόμισμα ανέρχονται σε € 7 
εκ. (34 εκ. RON). Το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε σε ποσοστό 4,04% και 4,59% 
αντίστοιχα. 
 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ακινήτων, κυμαινόμενη 
ασφάλεια επί ομάδας αποθεμάτων και εγγυήσεις (μεταχρονολογημένες επιταγές και τιμολόγια πελατών) που 
αναφέρονται στις σημειώσεις 5.21.1 και 5.21.2. 
 
5.16. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2020 έχει ως εξής: 
 

 
 
5.17. Φόροι εισοδήματος  
 
Ο φόρος Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
5.18. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία για το διάστημα 01.01.2020 έως 30.06.2020 και την αντίστοιχη 
συγκριτική περίοδο, είναι η κάτωθι: 

Ομίλου Εταιρίας

30-Ιουν-20 31-Δεκ-19 30-Ιουν-20 31-Δεκ-19

Προκαταβολές πελατών 435.756 515.931 417.415 510.456

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 118.729 222.574 118.729 222.574

Πιστωτές  Διάφοροι 1.627.760 1.923.148 1.627.760 1.783.793

Δουλευμένα έξοδα 206.518 264.361 206.518 248.081

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 810.841 93.844 598.791 68.437

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 461.695 10.736 361.051 10.736

Σύνολο 3.661.299 3.030.595 3.330.264 2.844.079

Ομίλου Εταιρίας

1/1-

30/06/2020

1/1-

30/06/2019

1/1-

30/06/2020

1/1-

30/06/2019

Αναβαλλόμενη Φορολογία 47.330 25.254 47.330 25.254

Σύνολο 47.330 25.254 47.330 25.254
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Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική Εταιρία πραγματοποίησε το α’ εξάμηνο του 2020 και πωλήσεις για 
λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού € 14.637.472 έναντι € 17.588.633 της αντίστοιχης προηγουμένης 
περιόδου. Τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον υπολογισμό συγκεκριμένων δεικτών που έχουν ως 
βάση τον κύκλο εργασιών του Ομίλου και της Εταιρίας. 
 
5.19. Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με το 
σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. 
 

 
 
5.20. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2018, η 
Εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του 
του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 
1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη 
διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε 
ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Για τη χρήση 2019, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και τα 
σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 
Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2020 – 30/06/2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 
Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ισχύουν τα εξής: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι και τη χρήση 2011, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008, ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν 
έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 έως 2019. Λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών δεν προβλέπεται 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι. 
 
 

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Ομίλου Εταιρίας Ομίλου Εταιρίας

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και 

σιδηροκραμάτων
28.628.336 18.404.109 31.996.514 20.952.749

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και 

μεταλλευμάτων  
21.566.155 11.801.978 24.882.712 10.939.469

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 

μεταλλικών σκελετών                     
5.614.555 5.614.555 6.415.410 6.415.410

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 3.807.157 3.807.157 3.546.411 3.546.411

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από 

Φωτοβολταικά Συστήματα
190.443 190.443 191.910 191.910

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        1.460.846 1.460.846 1.298.916 1.298.916

Σύνολο 61.267.492 41.279.088 68.331.871 43.344.864

1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019 1/1-30/06/2020 1/1-30/06/2019

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (1.720.913) (305.759) (950.358) 115.372

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 10.186.667 10.186.667 10.186.667 10.186.667

Kέρδη/(ζημίες) άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) (0,1689) (0,0300) (0,0933) 0,0113

Ομίλου Εταιρίας
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5.21. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσμεύσεις 
 

5.21.1. Εγγυήσεις 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία την 30η Ιουνίου 2020, είχε τις παρακάτω εγγυήσεις :  
 
Απαιτήσεις 

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 898 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
 
Υποχρεώσεις 

• Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 13 χιλ. για τον Όμιλο και για την Εταιρεία.  

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 13.923 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  

• Εγγυήσεις (μεταχρονολογημένες επιταγές) συνολικού ποσού € 1,5 εκ. για εξασφάλιση τραπεζικού 
δανεισμού των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και Βουλγαρία ποσού € 2,3 εκ.  

• Εγγυήσεις ύψους € 14,4 εκ. και εγγυητικές επιστολές ύψους € 2,1 εκ. της εταιρείας για εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών ύψους € 14,3 εκ. 

 

5.21.2. Εμπράγματα Βάρη 
 
Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ακινήτων 
συνολικού ποσού € 70,3 εκ. όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 
i. ποσού € 49 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της εταιρίας, για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 
46,5 εκ. της Μητρικής εταιρείας και ποσού € 8 εκ. σε ακίνητο της απορροφούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ σε συνέχεια 
των τροποποιήσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής αξίας € 7,2 εκ. 
ii. ποσού € 9 εκ. (σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας) σύμφωνα με το Ν. 2844/2000, 
επί ομάδας αποθεμάτων της για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 46,5 εκ. και τα διμερή Ομολογιακά Δάνεια ύψους 
€ 7,2 εκ. της απορροφηθείσας θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ. 
iii. ποσού € 7,3 εκ. (σύσταση υποθήκης στις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της Θυγατρικής στη Βουλγαρία, 
SIDMA Bulgaria, καθώς και σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας επί των αποθεμάτων της και 
των απαιτήσεων της) για δάνεια ονομαστικής αξίας € 6,6 εκ. 
iv. ποσού € 5 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων, ποσού € 1,2 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των αποθεμάτων 
και ποσού € 0,5 εκ. που έχουν εγγραφεί επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής Εταιρίας SIDMA Romania 
S.R.L, για δάνεια ονομαστικής αξίας € 7,7 εκ. 
 

5.21.3. Δικαστικές Υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου.  
 
5.22. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

 
 
5.23. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου 30.06.2020 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 
 
 
 

Άτομα 1.1. - 30.06.2020 1.1. - 30.06.2019 1.1. - 30.06.2020 1.1. - 30.06.2019

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 223 224 145 144

ΕταιρίαΌμιλος
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5.23.1. Διεταιρικές Πωλήσεις και έσοδα 
 

 
 

5.23.2. Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 
 

 
 

5.23.3. Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

 
 

5.23.4. Παροχές προς τη Διοίκηση και σε βασικά διευθυντικά στελέχη: 
 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όμιλο και την Εταιρία κατά την 
30.06.2020 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.  

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Πωλήσεις

Θυγατρικές  - - - 156.115

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.850.869 1.598.128 1.939.188 1.690.145

Σύνολα 1.850.869 1.598.128 1.939.188 1.846.260

(0) - (0) -

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπα έσοδα

Θυγατρικές  - 12.336 - -

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.456.804 1.193.013 1.702.217 1.281.993

Σύνολα 1.456.804 1.205.350 1.702.217 1.281.993

1.1-30.06.2020 1.1-30.06.2019

1.1-30.06.2020 1.1-30.06.2019

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές 

Θυγατρικές  0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 10.538.737 3.208.316 15.081.999 3.954.085

Σύνολα 10.538.737 3.208.316 15.081.999 3.954.085

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπά έξοδα

Θυγατρικές  0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 451.054 435.913 416.770 395.553

Σύνολα 451.054 435.913 416.770 395.553

01.01-30.06.2019

01.01-30.06.201901.01-30.06.2020

01.01-30.06.2020

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Απαιτήσεις

Θυγατρικές  - 6.410 2

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 2.150.097 2.104.122 2.082.797 1.776.645

Σύνολα 2.150.097 2.110.532 2.082.797 1.776.647

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις

Θυγατρικές  - (14) - (14)

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 29.744.058 22.782.092 33.556.199 24.103.261

Σύνολα 29.744.058 22.782.077 33.556.199 24.103.247

1.1-30.06.2020 1.1-31.12.2019

1.1-31.12.20191.1-30.06.2020
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Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά 
στελέχη. 
 
5.24. Γεγονότα μετά το κλείσιμο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 

• Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31 Αυγούστου 2020, εγκρίθηκε ομόφωνα η έκδοση τριών κοινών 
εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων ύψους: α. έως του συνολικού ποσού €44.635.000, β. έως του συνολικού 
ποσού €7.177.000 και γ. έως του συνολικού ποσού €24.980.000.  

• Την 24 Σεπτεμβρίου 2020, σε συνέχεια της από 25/05/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, 
υπεγράφη μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της εταιρείας, συμφωνητικό μεταβίβασης στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. έναντι τίτλων της εταιρείας. Η μεταβιβάζουσα 
ανέλαβε την υποχρέωση να εισφέρει στην Εταιρεία τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού όπως 
αυτά διαμορφώνονται κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς 31/08/2020, προς κάλυψη της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 Ν. 4548/2018, μέχρι του ποσού € 
4.584.000,60, δια της έκδοσης 3.395.556 κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,35 εκάστης με τη 
διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσής, συνολικού ποσού € 3.421.571,20 σε 
πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Η εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα.  

 

 
 

Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται 
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
 

Όμιλος Εταιρία

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-30.06.2020

01.01-

30.06.2019

1.1-

30.06.2020 01.01-30.06.2019

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών (βραχυπρόθεσμες) 291.543 259.379 206.838 134.440

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (βραχυπρόθεσμες) 84.981 121.824 73.800 110.643

376.524 381.202 280.638 245.083

 (Ποσά σε χιλ. Ευρώ) Επίδραση σε Εταιρεία και Όμιλο
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 4.169
Λοιπές απαιτήσεις 11
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 5.871
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.431
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 15.481
Σύνολο Ενεργητικού 15.481
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετόχων της μητρικής:
Μετοχικό κεφάλαιο 4.584
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 3.422
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 8.006
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 407
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 6.866
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 203
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 7.476
Σύνολο Υποχρεώσεων 7.476
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 15.481
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5.25. Έγκριση ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 25.09.2020 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sidma.gr. 

 
 

Χαλάνδρι, 25 Σεπτεμβρίου 2020 
 

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

   
 

   

   
 

ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ 

   

   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

   

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ  ΠΑΡΙΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

http://www.sidma.gr/

