
Ανακοίνωση σχολιασμού περί οικονομικών/λογιστικών καταστάσεων 
 
Η εταιρεία ΣΙΔΜΑ Α.Ε., με την παρούσα ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επενδυτικό 
κοινό ότι για τις οικονομικές καταστάσεις της 30/9/06 όπως δημοσιεύτηκαν στην 
εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ την Πέμπτη 9/11/06 και στην εφημερίδα ΙΣΟΤΙΜΙΑ 
το Σάββατο 11/11/06, έγιναν οι παρακάτω διορθώσεις. 
 
Τα δημοσιευμένα συνοπτικά στοιχεία  και πληροφορίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με 
την απ. 2/396/31.8.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όχι σύμφωνα με 
το Ν. 2190/1920 αρ. 135 όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε. 
 
Στα στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης του ομίλου για την περίοδο 1/1-
30/9/06 και 1/1/-30/9/05, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δικαιώματα μειοψηφίας, τα ποσά 
διαμορφώνονται ως εξής: η καθαρή θέση έναρξης περιόδου 1/1/06 είναι 
52.900.605,29 ευρώ και της 1/1/05 40.283.684,92 ευρώ αντί των δημοσιευμένων 
ποσών 51.503.299,91 ευρώ και 38.772.750,36 ευρώ αντίστοιχα που δεν 
περιλάμβαναν τα δικαιώματα μειοψηφίας. Το καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ 
ευθείας στην καθαρή θέση την 30/9/06 είναι  443.507,84 ευρώ και την 30/9/05  -
767.492,97 ευρώ αντί των δημοσιευμένων 278.507,84 ευρώ και -467.051,26 ευρώ 
αντίστοιχα που δεν περιλάμβαναν τα δικαιώματα μειοψηφίας. Τα μερίσματα 
πληρωθέντα είναι για την περίοδο 30/9/06 -1.264.515,21 ευρώ και οι αμοιβές 
διευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -530.000 ευρώ αντί του δημοσιευμένου 
ποσού των -1.712.400 ευρώ που αφορούσε στο σύνολο μερισμάτων και αμοιβών 
διευθυντικού προσωπικού χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας. Ομοίως, τα μερίσματα 
πληρωθέντα για την περίοδο 30/9/05 είναι -2.860.000 ευρώ και οι αμοιβές 
διευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες -496.675 ευρώ αντί του δημοσιευμένου 
ποσού -3.356.675 ευρώ που αφορούσε στο σύνολο μερισμάτων και αμοιβών 
διευθυντικού προσωπικού χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας. Τα κέρδη για τις 
περιόδους 30/9/06 και 30/9/05 μετά από φόρους, συμπεριλαμβάνοντας και τα 
δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώνονται σε ποσό 6.222.952,06 ευρώ και 
2.792.655,33 ευρώ αντί των δημοσιευμένων 5.946.536,24 ευρώ και 2.641.420,61 
ευρώ αντίστοιχα. Έτσι, η καθαρή θέση λήξης περιόδου του ομίλου για την περίοδο 
30/9/06 ανέρχεται σε 57.772.549,98 ευρώ αντί για 56.015.943,99 ευρώ που ήταν 
χωρίς τα δικαιώματα μειοψηφίας ενώ για την περίοδο 30/9/05 ανέρχεται στα 
52.202.172,28 ευρώ αντί για 50.840.444,71 ευρώ.  
 
Στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης της εταιρείας για τις περιόδους 1/1-
30/9/06 και 1/1-30/9/05, έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές. Για την περίοδο 30/9/06 τα 
μερίσματα πληρωθέντα ανέρχονται σε ποσό -1.200.000 ευρώ και οι αμοιβές 
διευθυντικού προσωπικού πληρωθείσες ανέρχονται σε ποσό -450.000 ευρώ αντί του 
δημοσιευμένου ποσού -1.650.000 ευρώ που αφορούσε στο σύνολο μερισμάτων και 
αμοιβών διευθυντικού προσωπικού. Για την περίοδο 30/9/05, τα μερίσματα 
πληρωθέντα είναι -2.860.000 ευρώ και οι αμοιβές διευθυντικού προσωπικού 
πληρωθείσες -496.675 ευρώ αντί του δημοσιευμένου ποσού -3.356.675 ευρώ που 
αφορούσε στο σύνολο μερισμάτων και αμοιβών διευθυντικού προσωπικού. 
 
 
Στα στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου, τα κέρδη/(ζημίες) μετά από 
φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες είναι μηδέν τόσο για τον όμιλο όσο και για 
την εταιρεία για κάθε αναφερόμενη περίοδο. 



 
Στα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, παρατήρηση 10, οι συναλλαγές που 
εμφανίζονταν αφορούσαν στις συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη. 
Όσον αφορά στον όμιλο, οι διεταιρικές συναλλαγές έχουν ως εξής: i) πωλήσεις 
αγαθών, υπηρεσιών και παγίων 4.059.172 ευρώ, ii) αγορές αγαθών, υπηρεσιών και 
παγίων 5.544.202 ευρώ, iii) απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 771.696 ευρώ και iv) 
υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 20.690.191 ευρώ.  
 
Οι αμοιβές των μελών ΔΣ και των βασικών διευθυντικών στελεχών για τον όμιλο 
ανέρχονται σε ποσό 1.221.509 ευρώ για την 30/9/06 και 1.054.839 ευρώ για την 
30/9/05, ενώ για την εταιρεία 935.437 ευρώ για την 30/9/06 και 885.934 ευρώ για την 
30/9/05. Εκτός αυτών, δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις προς τα μέλη ΔΣ και τα διευθυντικά στελέχη.  
 
 
Το ποσό των εμπράγματων βαρών που αναφέρεται στα πρόσθετα στοιχεία και 
πληροφορίες, παρατήρηση 3, αφορά στον όμιλο. Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν 
υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
 
Στα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, παρατήρηση 4, αναφέρουμε 
συμπληρωματικά ότι δεν υφίστανται επίδικες ή υπό διαιτησία αποκτήσεις τόσο για 
την εταιρεία όσο και για τον όμιλο. 
 
Στα πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες, παρατήρηση 5, ο μέσος όρος του 
απασχολούμενου προσωπικού για την προηγούμενη περίοδο (30/9/05) ήταν 262 
άτομα για τον όμιλο και 200 για την εταιρεία.  
 
Το σύνολο των παραπάνω διορθώσεων έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση διαδικτύου της 
εταιρείας, www.sidma.gr 


