
Άτυπες (pro forma) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες  

Α. Εισαγωγή 

Οι άτυπες (pro-forma) εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας της 

30.06.2020 συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος 20 του Κανονισμού 980/2019 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύει, προκειμένου να περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας 

στο πλαίσιο της εισαγωγής των Nέων Mετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Επιτήρησης της 

Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. 

Οι άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί, προκειμένου να 

απεικονισθεί η επίδραση στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας της 

30.06.2020, α) από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 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, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (€1,35) 

εκάστης και τιμή διάθεσης €2,35766154476769 ανά μετοχή, υπέρ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε., 

λόγω εισφοράς σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και 

επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η «Αύξηση»), 

δυνάμει του συμφωνητικού μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της Εταιρείας, το οποίο 

υπεγράφη την 24η Σεπτεμβρίου 2020 σε συνέχεια της από 25.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, και β) από τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση, σύμφωνα με 

τις από 16.10.2020 συμβάσεις αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων.  

Οι άτυπες (pro-forma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες έχουν συνταχθεί για ενδεικτικούς σκοπούς και 

έχουν καταρτισθεί, προκειμένου να εκτιμήσουν οι μέτοχοι την επίπτωση της Αύξησης και της 

χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας εάν αυτή λάμβανε χώρα την 30.06.2020. Λόγω της φύσης των άτυπων (pro-forma) 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών, αφορούν μια υποθετική κατάσταση και επομένως δεν 

απεικονίζουν την πραγματική χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου.  

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό να υπολογιστούν τα αποτελέσματα (έσοδα – έξοδα) από την εισφορά σε 

είδος των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, η Εταιρεία θεώρησε σκόπιμο να καταρτίσει 

άτυπες (pro-froma) χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, μόνο για 

την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (ενοποιημένη) και όχι και για τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

της περιόδου 01.01-30.06.2020. Σχετικά με τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της περιόδου 01.01-

30.6.2020, δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αποτελεσμάτων σε αυτά που θα εισφερθούν στη Εταιρεία 

από αυτά που παρουσιάζονται έως διακοπείσα δραστηριότητα στις οικονομικές καταστασεις της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. για τους παρακάτω λόγους: 

• Τα όρια των κοινών πελατών, που θα χορηγήσουν οι ασφαλιστικές εταιρίες μετά τη συνένωση, θα 

είναι μικρότερα από το άθροισμα των μεμονωμένων ορίων που είχαν οι πελάτες αυτοί στην ΣΙΔΜΑ 

και την ΜΠΗΤΡΟΣ προ αυτής. Η πολιτική της ΣΙΔΜΑ επιβάλει διαχρονικά το ποσοστό των 



ασφαλισμένων πωλήσεων της να είναι μεγαλύτερο του 70%, με αποτέλεσμα την αναγκαστική μείωση 

της αθροιστικής παρουσίας της σε κάποιους πελάτες. 

• Υπάρχει μερίδα πελατών που, αντίθετα από τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, θεωρείται από τη ΣΙΔΜΑ ως 

υψηλού ρίσκου. Οι πωλήσεις σε αυτούς τους πελάτες θα αποκλεισθούν από τη ΣΙΔΜΑ.  

• Πολλοί πελάτες δεν επιθυμούν αποκλειστικές συνεργασίες με έναν προμηθευτή. Ως εκ τούτου, 

πελάτες με προμηθευτές έως σήμερα την ΣΙΔΜΑ και την ΜΠΗΤΡΟΣ θα αναζητήσουν πιθανόν σε 

ανταγωνίστριες εταιρείες μια δεύτερη επιλογή. 

Για τους παραπάνω λόγους, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι ένα σημαντικό μέρος των πωλήσεων της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. δεν θα ενσωματωθεί στα αποτελέσματα Εταιρείας και του Ομίλου, το 

ακριβές ποσοστό, όμως, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. 

Β. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Β1 Πηγές  

Οι άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασίζονται:  

α) στις ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τη περίοδο που έληξε την 30ή Ιουνίου 2020, οι οποίες  

έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, β) 

στο συμφωνητικού μεταξύ της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της Εταιρείας, το οποίο υπεγράφη 

την 24η Σεπτεμβρίου 2020 σε συνέχεια της από 25.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την εισφορά σε είδος στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού 

που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.Ε.Β.Ε.» έναντι τίτλων της Εταιρείας, και γ) στις σχετικές από 16.10.2020 συμβάσεις αναδιάρθρωσης 

δανειακών υποχρεώσεων. 

Β2 Βάση παρουσίασης των άτυπων (pro-forma) Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 
Πληροφοριών  

Οι άτυπες (pro-forma) ενοποιημένες χρηματοοικονομικές πληροφορίες είναι συνεπείς με τις λογιστικές 

αρχές και πολιτικές που εφαρμόζει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη των οικείων οικονομικών καταστάσεων της 

τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης 2019, καθώς και της ενδιάμεσης Οικονομικής Κατάστασης της 

περιόδου 01.01-30.06.2020 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι άτυπες 

(pro-forma) Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες παρουσιάζονται σε Ευρώ και όλα τα κονδύλια 

στρογγυλοποιούνται σε ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές στους πίνακες 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.  

 

 

 

 

 



Άτυπη (Pro -Forma) Ενοποιημένη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τη ν  Περίοδο 

που έληξε την 30.06.2020  

ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2020 

(Ποσά σε Ευρώ) 
Ιστορικά Στοιχεία 

Ομίλου 

Αύξηση Μ.Κ με 

εισφορά σε είδος 

(ΜΠΗΤΡΟΣ) 

(Σημείωση 2) 

30.06.2020 

μετά την 

ΑΜΚ 

(Σημείωση 3) 

Προσαρμογές 

αναδιάρθρωσης 

δανειακών 

υποχρεώσεων 

(Σημείωση 4) 

Pro forma μετά τις 

προσαρμογές 

αναδιάρθρωσης 

δανειακών 

υποχρεώσεων 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ      

Μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 
     

Ιδιοχρησιμοποιούμενα 

ενσώματα πάγια 

στοιχεία 

49.670.755 - 49.670.755 - 49.670.755 

Άϋλα περιουσιακά 

στοιχεία 
470.922 - 470.922 - 470.922 

Λοιπά μη 

κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 

83.423 - 83.423 - 83.423 

 50.225.100 - 50.225.100   50.225.100 

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 
     

Αποθέματα 19.638.286 4.168.742 23.807.028 - 23.807.028 

Απαιτήσεις από πελάτες 

και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις 

43.860.392 5.870.854 49.731.246 - 49.731.246 

Λοιπές απαιτήσεις 1.938.652 10.598 1.949.250 - 1.949.250 

Ταμιακά Διαθέσιμα και 

ισοδύναμα 
8.300.674 5.431.051 13.731.726 - 13.731.726 

 73.738.004 15.481.245 89.219.250   89.219.250 

Σύνολο Ενεργητικού 123.963.105 15.481.245 139.444.350   139.444.350 



ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
     

Μετόχων της μητρικής:      

Μετοχικό κεφάλαιο 13.752.001 4.584.001 18.336.001 - 18.336.001 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 3.421.571 13.296.571 - 13.296.571 

Αποθεματικά κεφάλαια 21.825.162 - 21.825.162 - 21.825.162 

Αποτελέσματα  εις νέον (73.009.742) - (73.009.742) - (73.009.742) 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων ιδιοκτητών 

μητρικής 

(27.557.580) 8.005.572 (19.552.008)   (19.552.008) 

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές 
     

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 
(27.557.580) 8.005.572 (19.552.008)   (19.552.008) 

       

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
     

Μακροπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις  
8.846.888 - 8.846.888 72.624.000 81.470.888 

Επιχορηγήσεις 

περιουσιακών στοιχείων 
88.259 - 88.259 - 88.259 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές 

υποχρεώσεις 

2.926.709 - 2.926.709 - 2.926.709 

Προβλέψεις για παροχές 

στους εργαζόμενους  
846.530 131.111 977.641 - 977.641 

 12.708.386 131.111 12.839.497 72.624.000 85.463.497 

      



Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
     

Προμηθευτές και 

συναφείς υποχρεώσεις 
36.236.519 406.640 36.643.159 - 36.643.159 

Βραχυπρόθεσμες 

δανειακές υποχρεώσεις 
44.724.760 6.866.000 51.590.760 (23.114.280) 28.476.480 

Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση 

54.189.720 - 54.189.720 (49.509.720) 4.680.000 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις  
3.661.300 71.922 3.733.222 - 3.733.222 

 138.812.299 7.344.562 146.156.861 (72.624.000) 73.532.861 

Σύνολο Υποχρεώσεων 151.520.685 7.475.673 158.996.358 - 158.996.358 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων και 

Υποχρεώσεων 

123.963.105 15.481.245 139.444.350 - 139.444.350 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-

30.06.2020 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει Δ.Π.Χ.Α. και έχουν επισκοπηθεί από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 

Πηγές και επεξηγήσεις επί των άτυπων (pro-forma) χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των 

προσαρμογών τους. 

Σημείωση 1 - Ιστορικά Ενοποιημένα Στοιχεία: Αφορούν τις δημοσιευμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01-30.06.2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί από 

την Εταιρεία κατά ΔΠΧΑ και έχουν επισκοπηθεί από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 

Σημείωση 2 – Αύξηση Μ.Κ. με εισφορά σε είδος (ΜΠΗΤΡΟΣ): Νοείται η εισφορά σε είδος στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν στην εμπορία και επεξεργασία χαλυβουργικών προϊόντων 

της «ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» έναντι τίτλων της Εταιρείας, δυνάμει συμφωνητικού μεταξύ της 

ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. και της Εταιρείας, το οποίο υπεγράφη την 24η Σεπτεμβρίου 2020 σε 

συνέχεια της από 25.05.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. Το 

συνολικό ποσό της εισφοράς ανέρχεται σε €8.005.572. Η παραπάνω συναλλαγή δεν εμπίπτει στις 

διατάξεις του ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων, καθώς δεν πρόκειται για απορρόφηση κλάδου αλλά 

αύξηση Μ.Κ. με εισφορά σε είδος. 

Σημείωση 3 – Ενοποιημένα Στοιχεία 30.06.20 μετά την ΑΜΚ: Αφορούν πως θα ήταν η ενοποιημένη 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου την 30.06.2020 αν η Αυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

είχε γίνει πριν την ημερομηνία αναφοράς.  



Σημείωση 4 – Προσαρμογές αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων: Αφορούν πως θα ήταν η 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου την 30.06.2020 αν οι νέες συμβάσεις 

αναχρηματοδότησης ύψους €76,8 εκατ. είχαν λάβει χώρα πριν την ημερομηνία αναφοράς και είχε 

ολοκληρωθεί και η εκταμίευσή τους. Από το ποσό της αναδιάρθρωσης, ποσό ύψους €72,6 εκατ. 

μετατάσσεται στις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό ίσο με €4,2 εκατ. παραμένει στις 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στην υποκατηγορία Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόμενη χρήση. Από το συνολικό ποσό των €72,6 εκατ. που μειώνει τις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, 

ποσό ύψους €49,5 εκατ. μειώνει τις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και ποσό €23,1 εκατ. 

μειώνει τις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση.     

 

 


