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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΟΟΠΠΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΟΟΡΡΚΚΩΩΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΚΚΤΤΩΩΝΝ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΤΤΩΩΝΝ  

 
Προς τους µετόχους της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.» 

 

Επισκοπήσαµε τις συνηµµένες ενδιάµεσες ενοποιηµένες και απλές οικονοµικές καταστάσεις 

της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.», της εξάµηνης περιόδου που έληξε την 

30 Ιουνίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει 

τη διοίκηση της εταιρείας. 

Η επισκόπησή µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης, 

όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η κριτική αξιολόγηση των 

παρατιθέµενων στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις στοιχείων και πληροφοριών και η 

εξασφάλιση επαρκών επεξηγήσεων επί των θεµάτων που θέσαµε στις οικονοµικές και 

λογιστικές υπηρεσίες της εταιρείας συνθέτουν το κύριο µέρος της εργασίας µας. Το εύρος της 

εργασίας αυτής είναι ουσιωδώς µικρότερο από την εργασία που επιτελείται στα πλαίσια 

έκδοσης έκθεσης ελέγχου , όπου ο στόχος είναι η διαµόρφωση και διατύπωση 

ολοκληρωµένης γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων. Κατά συνέπεια, η παρούσα 

έκθεση δεν συνθέτει έκθεση ελέγχου. 

Βασιζόµενοι στη διενεργηθείσα επισκόπηση, επιβεβαιώνουµε ότι δεν έχουν περιέλθει στην 

αντίληψή µας στοιχεία που θα απαιτούσαν ουσιώδεις διαφοροποιήσεις στις προαναφερόµενες 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις, ώστε να εξασφαλισθεί η συµµόρφωσή τους µε τα ∆ιεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε 

την προσοχή σας στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις των εταιρειών του Οµίλου για τη  

χρήση 2004, δεν έχουν ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το 

ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 

ελεγχθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να 

προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις 

οικονοµικές καταστάσεις για το θέµα αυτό. 

 

              Αθήνα, 28 Σεπτεµβρίου 2005 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής 

 

 

Σωτήριος Γερ.Βαρδαραµάτος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12851 

«Σ.Ο.Λ» Α.Ε.Ο.Ε. 
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Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 125 
 

 

 

 

 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ενδιάµεσες  Οικονοµικές Καταστάσεις  

1ου  Εξαµήνου  2005 

 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 21 Σεπτεµβρίου 2005 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την κατάθεσή 

τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

www.sidma.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία 

στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά 

δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας και του Οµίλου, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται 

ότι, χάριν απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν 

γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

ΜΑΡΣΕΛ  Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 
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2. Κατάσταση Ισολογισµού 

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (Ποσά σε Ευρώ)

30.6.2005 31.12.2004 30.6.2005 31.12.2004

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια  Αξία κτήσεως 6.1 35.075.047,93 34.134.776,20 27.735.792,46 26.677.437,67

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Αξία κτήσεως 6.2 56.990,87 30.520,87 28.949,84 30.520,87

Επενδύσεις σε θυγατρικές 6.3 275.000,00 0,00 3.390.763,64 2.443.974,32

Λοιπά στοιχεία µη κυκλοφορούντος ενεργητικού  58.757,12 61.028,00 36.807,60 40.282,76

35.465.795,92 34.226.325,07 31.192.313,54 29.192.215,62

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 6.4 32.125.466,86 27.370.870,40 27.970.764,25 23.867.800,55

Πελάτες 6.5 74.923.625,25 68.510.725,00 65.091.068,08 59.547.686,72

Λοιπές απαιτήσεις 6.6 3.582.516,97 3.293.998,25 3.307.024,99 3.077.006,43

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7 12.053.475,06 814.161,98 12.038.424,10 793.670,99

122.685.084,14 99.989.755,63 108.407.281,42 87.286.164,69

Σύνολο Ενεργητικού 158.150.880,06 134.216.080,70 139.599.594,96 116.478.380,31

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετόχων της µητρικής:

Μετοχικό κεφάλαιο 6.8 13.500.000,00 10.125.000,00 13.500.000,00 10.125.000,00

Αποθεµατικά (διάφορα) 6.9 29.291.199,54 19.174.547,08 29.433.457,57 19.316.805,13

Προτεινόµενα µερίσµατα  0,00 2.860.000,00 0,00 2.860.000,00

Κέρδη εις νέον 6.10 7.382.680,41 6.225.128,27 6.886.561,72 6.043.035,54

Καθαρή θέση µετόχων Εταιρίας 50.173.879,95 38.384.675,35 49.820.019,29 38.344.840,67

Μειοψηφίας: 6.11 972.343,95 1.522.334,56

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 51.146.223,90 39.907.009,91 49.820.019,29 38.344.840,67

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια και υποχρεώσεις από χρηµατ/κή µίσθωση 6.12 48.077.057,57 47.415.987,07 46.191.836,66 45.425.255,26

Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού 6.13 473.845,96 494.371,68 0,00 0,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14 2.015.325,12 2.021.413,46 1.901.024,55 1.899.174,77

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά 

την έξοδο από την υπηρεσία 6.15 885.004,09 851.760,00 875.174,09 844.050,00

51.451.232,74 50.783.532,21 48.968.035,30 48.168.480,03

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια τραπεζών και υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων 6.12
16.848.593,88 10.036.785,31 6.570.337,66 453.474,40

Προµηθευτές 6.16 25.546.049,48 20.341.586,79 22.214.568,99 17.289.775,10

Λοιπές υποχρεώσεις 6.16 6.961.957,56 5.805.767,12 5.669.317,83 5.195.392,53

Φόρος εισοδήµατος και λοιποί φόροι 6.16 6.196.822,50 7.341.399,36 6.357.315,89 7.026.417,58

55.553.423,42 43.525.538,58 40.811.540,37 29.965.059,61

Σύνολο Παθητικού 158.150.880,06 134.216.080,70 139.599.594,96 116.478.380,31

Σηµεί
ωση

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2005

Ενοποιηµένα Οµίλου Εταιρεία
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3. Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004 1/4 - 30/6/2005 1/4 - 30/6/2004

Κύκλος εργασιών 6.17 63.253.776,04 66.043.104,88 32.232.704,54 35.893.147,57

Κόστος πωλήσεων  -55.438.950,35 -52.168.172,73 -28.893.557,26 -27.875.709,86

Μικτά κέρδη  7.814.825,69 13.874.932,15 3.339.147,28 8.017.437,71

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 6.18 2.631.350,14 1.298.079,19 1.758.464,38 279.347,25

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.344.395,13 -1.233.672,39 -1.643.688,83 -672.098,54

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -3.872.421,08 -3.947.267,38 -2.170.242,56 -2.055.044,03

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.229.359,62 9.992.071,57 1.283.680,27 5.569.642,39

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) -1.279.499,58 -1.162.843,70 -627.762,00 -520.442,64

Κέρδη προ φόρων 2.949.860,04 8.829.227,87 655.918,27 5.049.199,75

Μείον: φόροι -740.375,30 -3.292.393,61 -6.462,77 -1.965.891,99

Κέρδη µετά από φόρους 2.209.484,74 5.536.834,26 649.455,50 3.083.307,76

Κατανέµονται σε:

Μετόχους Εταιρίας 2.127.378,05 5.483.947,81 601.238,13 3.036.405,48

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 82.106,69 52.886,45 48.217,37 46.902,28

2.209.484,74 5.536.834,26 649.455,50 3.083.307,76

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε 

ευρώ
6.19

0,2552854 0,7311930 0,0655896 0,4048541

Αποσβέσεις 6.20 899.955,43 737.097,86 474.208,35 374.644,10

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 5.129.315,05 10.729.169,43 1.757.888,62 5.944.286,49

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµεί
ωση

Ενοποιηµένα Οµίλου

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004 1/4 - 30/6/2005 1/4 - 30/6/2004

Κύκλος εργασιών 6.17 55.432.701,54 59.948.398,71 27.824.961,54 32.511.290,14

Κόστος πωλήσεων  -48.999.237,13 -46.911.742,63 -25.340.588,93 -24.947.109,52

Μικτά κέρδη  6.433.464,41 13.036.656,08 2.484.372,61 7.564.180,62

Λοιπά έσοδα - έξοδα (καθαρά) 6.18 2.563.784,50 1.212.359,67 1.725.233,99 234.108,48

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.015.102,06 -986.850,28 -1.455.657,52 -536.185,58

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -3.536.132,96 -3.734.941,40 -1.901.761,37 -1.982.647,56

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 3.446.013,89 9.527.224,07 852.187,71 5.279.455,96

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (Καθαρό) -1.024.043,97 -913.167,47 -501.126,43 -419.798,99

Κέρδη προ φόρων 2.421.969,92 8.614.056,60 351.061,28 4.859.656,97

Μείον: φόροι -577.139,40 -3.216.397,20 87.782,36 -1.899.776,25

Κέρδη µετά από φόρους 1.844.830,52 5.397.659,40 438.843,64 2.959.880,72

Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή-σε 

ευρώ
6.19

0,2213797 0,7196879 0,0478739 0,3946508

Αποσβέσεις 6.20 658.889,29 519.149,74 341.601,93 271.128,23

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

και επενδυτικών αποτελεσµάτων 4.104.903,18 10.046.373,81 1.193.789,64 5.550.584,19

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Σηµεί
ωση

Εταιρίας

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2005

Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις
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4. Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Σηµεί
ωση

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
περιουσ. 
στοιχείων

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Καθαρή Θέση 
Μετόχων

Υπόλοιπο την 1.1.2004 (Με τις προηγούµενες λογιστικές 

αρχές) 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 3.123.529,54 19.950.299,93

Αλλαγή λογιστικών αρχών (για προσαρµογή σε ∆ΛΠ) 8.175.977,66 8.175.977,66

Προτεινόµενα µερίσµατα 930.000,00 930.000,00

Υπόλοιπο την 1/1/2004 κατά τα ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 12.229.507,20 29.056.277,59

Λοιπές προσαρµογές καθαρής θέσης εκτός 

αποτελεσµάτων -1.757,31

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -930.000,00

Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµισµα κινδύνου -755.000,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου  188.750,00

Καθαρό κέρδος περιόδου (α εξαµήνου 2004) 5.483.947,81 5.483.947,81

Υπόλοιπο την 30.6.2004 σε ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 17.713.455,01 33.042.218,09

Υπόλοιπο την 1/1/2005 σε ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.458.491,61 239.720,36 8.449.773,09 16.708.031,88 38.384.675,36

Ζηµία από αποτίµ. SWAPS για αντιστάθµιση κινδύνων -

λοιπές προσαρµογές καθαρής θέσης εκτός αποτ/των -553.500,00 -553.500,00

Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 3.375.000,00 3.375.000,00

∆ιαφορά από έκοση µετοχών υπέρ το  άρτιο 9.875.000,00 9.875.000,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.860.000,00 -2.860.000,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου  -174.673,46 -174.673,46

Καθαρό κέρδος περιόδου (α εξαµήνου 2005) 2.127.378,05 2.127.378,05

Υπόλοιπο την 30.6.2005  23.375.000,00 1.403.658,42 1.458.491,61 239.720,36 8.449.773,09 15.247.236,47 50.173.879,95

                        Όµιλος

 
 

 

 

 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

∆ιαφορές 
αναπρ/γής 
περιουσ. 
στοιχείων

Τακτικό 
Αποθεµατικό

Έκτακτα 
Αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2004 (Με τις προηγούµενες λογιστικές 

αρχές) 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 3.252.782,73 20.079.553,12

Αλλαγή λογιστικών αρχών (για προσαρµογή σε ∆ΛΠ) 8.350.721,05 8.350.721,05

Προτεινόµενα µερίσµατα 930.000,00 930.000,00

Υπόλοιπο την 1/1/2004 κατά τα ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 12.533.503,78 29.360.274,17

Λοιπές προσαρµογές καθαρής θέσης εκτός 

αποτελεσµάτων -1.757,31 -1.757,31

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -930.000,00 -930.000,00

Αποτίµηση SWAP για αντιστάθµισµα κινδύνου -755.000,00 -755.000,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου  188.750,00 188.750,00

Καθαρό κέρδος περιόδου (α εξαµήνου 2004) 5.397.659,40 5.397.659,40

Υπόλοιπο την 30.6.2004 σε ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.019.456,27 239.720,36 4.038.935,34 11.601.746,47 33.259.926,26

Υπόλοιπο την 1/1/2005 σε ∆ΛΠ 10.125.000,00 1.403.658,42 1.449.031,46 239.720,36 8.449.773,09 16.677.657,35 38.344.840,68

Ζηµία από αποτίµ. SWAPS για αντιστάθµιση κινδύνων -

λοιπές προσαρµογές καθαρής θέσης εκτός αποτ/των -553.500,00 -553.500,00

Αύξηση  Μετοχικού Κεφαλαίου 3.375.000,00 3.375.000,00

∆ιαφορά από έκοση µετοχών υπέρ το  άρτιο 9.875.000,00 9.875.000,00

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -2.860.000,00 -2.860.000,00

Προσαρµογή αναβαλλόµενου φόρου  -206.151,91 -206.151,91

Καθαρό κέρδος περιόδου (α εξαµήνου 2005) 1.844.830,52 1.844.830,52

Υπόλοιπο την 30.6.2005 σε ∆ΛΠ  10.125.000,00 1.403.658,42 1.449.031,46 239.720,36 8.449.773,09 28.152.835,96 49.820.019,29

                         Εταιρεία
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5. Κατάσταση Ταµειακών Ροών 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ - ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ  ΕΥΡΩ 

1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004 1/1 - 30/6/2005 1/1 - 30/6/2004

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 2.949.860,04 8.829.227,87 2.421.969,92 8.614.056,60

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 899.955,43 737.097,86 658.889,29 519.149,74

Προβλέψεις 44.512,00 895.218,64 42.392,00 893.101,64

Άλλα µη ταµειακά έσοδα -670.909,07 -74.043,01 -650.358,33 -51.564,86

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.279.499,58 1.162.843,70 1.024.043,97 913.167,47

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

που σχετίζονται µε τις λειτουργ. δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -4.754.596,46 -7.387.340,54 -4.102.963,70 -6.268.033,53

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -6.063.411,94 -17.041.710,90 -5.134.188,61 -15.072.457,31

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 4.269.933,96 12.121.232,35 3.287.006,37 12.071.509,29

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.279.499,58 -1.162.843,70 -1.024.043,97 -913.167,47

Καταβεβληµένοι φόροι -1.872.302,97 186.033,77 -1.954.041,28 147.507,91

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) -5.196.959,01 -1.734.283,96 -5.431.294,34 853.269,48

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων -944.024,00 -946.789,32

Αγορά ενσώµτων και άϋλων παγίων -2.641.439,07 -2.198.945,51 -1.746.410,41 -2.159.057,86

Εισπράξεις από πωλήσεις  παγίων 62.751,00 62.751,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -3.585.463,07 -2.136.194,51 -2.693.199,73 -2.096.306,86

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 13.250.000,00 13.250.000,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 6.967.773,36 3.966.881,88 6.119.247,18 1.111.948,51

Εξοφλήσεις δανείων -196.038,20 -196.038,20

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 20.021.735,16 3.770.843,68 19.369.247,18 1.111.948,51

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) 11.239.313,08 -99.634,79 11.244.753,11 -131.088,87

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 814.161,98 503.307,70 793.670,99 484.423,15

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.053.475,06 403.672,91 12.038.424,10 353.334,28

Ενδιάµεσες Οικονοµικές καταστάσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου  2005
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2005 ΤΗΣ 

«ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 

1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Η µητρική εταιρεία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

δραστηριοποιείται στην κατεργασία και το εµπόριο του Σιδήρου (Χάλυβα). 

Η εταιρεία έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη διεύθυνση Π. 

Ράλλη 39, Ταύρος, τ.κ 17778, το site της είναι www.sidma.gr και είναι εισηγµένη στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών (κλάδος  Βασικά Μέταλλα). 

Η κατά 78% θυγατρική της «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών 

επικάλυψης και πετασµάτων και η έδρα της είναι στο ∆ήµο Αθηναίων και συγκεκριµένα επί 

της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 134  Κεραµεικός Αθήνα. 

Η κατά 100% θυγατρική εταιρεία "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" µε έδρα στην Κύπρο η 

οποία ιδρύθηκε τη χρήση 2005 και για πρώτη φορά συµπεριλαµβάνεται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις συµµετέχει κατά 50% στη νεοσύστατη  εταιρία "Sid-Pac steel and 

construction products SRL"   µε έδρα τη Ρουµανία η οποία λόγω µή έναρξης της 

παραγωγικής της δραστηριότητας δεν συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση.   

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

εκτός της εταιρείας "Sid-Pac steel and construction products SRL" η οποία θα ενοποιείται µε 

τη µέθοδο της καθαρής θέσης.  

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που ακολουθούνται από τον Όµιλο κατά την   

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων. 

2.1.  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου εταιριών 

«ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  αφορούν το πρώτο 

εξάµηνο της χρήσης 2005. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τo ∆ΠΧΠ 34 “Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση” και καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 “Πρώτη Υιοθέτηση των 

∆ΠΧΠ”, µε δεδοµένο ότι αποτελούν τµήµα των πρώτων οικονοµικών καταστάσεων της 

χρήσης 2005, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2005, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Οι 

ενδιάµεσες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ και τις 

διερµηνείες που είχαν εκδοθεί και ήταν σε ισχύ κατά τον Αύγουστο του 2005. 

Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρµοσθεί σε όλες τις 

αναφερόµενες περιόδους των ενδιάµεσων αυτών οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου, έχουν συνταχθεί µε τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα µέχρι και την 31.12.2004. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισµένα 

θέµατα από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 2004 επαναδιατυπώθηκαν σύµφωνα µε τις 

υιοθετηθείσες για τα ∆ΠΧΠ λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιµήσεις. 
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Συµφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της µετάβασης στα ∆ΠΧΠ από τα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα για την καθαρή θέση παρέχονται στο κεφάλαιο 5.2 του παρόντος. 

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 34 απαιτεί την χρήση 

αναλυτικών λογιστικών εκτιµήσεων και κρίσεων για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών.  

 

2.2. Ενοποίηση Θυγατρικών 

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την µητρική. Οι 

θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) (εκτός της  εταιρείας "Sid-Pac steel and 

construction products SRL" η οποία θα ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης)  από 

την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 

ηµεροµηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές – ∆ιεταιρικά υπόλοιπα και απραγµατοποίητα κέρδη από συναλλαγές 

µεταξύ των εταιρειών του οµίλου διαγράφονται. Οι απραγµατοποίητες ζηµιές διαγράφονται, 

εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι 

λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί 

από την µητρική εταιρεία του Oµίλου. 

 

2.3. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας θεωρείται µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός 

τοµέας θεωρείται µια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες 

και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

Ως προς τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του οµίλου διακρίνουµε: 

 Το  αντικείµενο της µητρικής είναι  το εξής: 

1. Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η προµήθεια από το εσωτερικό και η εµπορία                           

προϊόντων σιδήρου και προϊόντων  ανοξειδώτου χάλυβα  καθώς και κάθε 

είδους που είναι σχετικό.  

2. Η πώληση των παραπάνω ειδών για λογαριασµό τρίτων. 

3. Η βιοµηχανοποίηση, επεξεργασία, κατεργασία οποιουδήποτε από τα πιο πάνω είδη. 

4. Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού  και 

5. Η συµµετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν και 

ασκούν το ίδιο είδος εµπορίας. 

Το  αντικείµενο της θυγατρικής είναι η βιοµηχανική παραγωγή και κατασκευή µεταλλικών και 

θερµοµονωτικών στοιχείων που προορίζονται για την κάλυψη κτιρίων και κάθε είδους 

πετασµάτων και σχετικών µε αυτά προϊόντων καθώς και η εµπορία, εφαρµογή, εισαγωγή και 

εξαγωγή αυτών. 
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Ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του οµίλου διευκρινίζεται ότι το µεγαλύτερο µέρος 

των πωλήσεων πραγµατοποιούνται εντός της Ελλάδος και ένα µικρό µέρος στο εξωτερικό. 

Έτσι ορίζουµε δύο γεωγραφικούς τοµείς δραστηριότητος. 

 

Ποσά  σε χιλ.  ευρώ             Περίοδος 1/1/05 - 30/6/05 
Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα 

Μητρική 52.031 3.146 55.177 
Θυγατρική 7.092 985 8.077 

Σύνολο  Οµίλου 59.123 4.131 63.254 

 

2.4. Συναλλαγµατικές µετατροπές 

α) Νόµισµα παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι ενδιάµεσες ενοποιηµένες καταστάσεις του Οµίλου παρουσιάζονται σε ευρώ. 

 

β) Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα – Αποτίµηση απαιτήσεων – υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα 

Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα των ενοποιηµένων εταιρειών καταχωρούνται µε την ισοτιµία 

του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Οι συναλλαγµατικές διαφορές, 

που προκύπτουν κατά την είσπραξη ή αποτίµηση των απαιτήσεων σε ξένο νόµισµα, καθώς 

και εκείνες που προκύπτουν κατά την εξόφληση ή αποτίµηση των υποχρεώσεων σε ξένο 

νόµισµα, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

2.5. Ενσώµατα πάγια 

Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Η αξία κτήσεως 

περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  

Ως αξία κτήσεως των ακινήτων και του µηχανολογικού εξοπλισµού λήφθηκε η εύλογη αξία 

αυτών κατά την 01-01-2004, η οποία και προσδιορίσθηκε από ανεξάρτητους εκτιµητές, εκτός 

του µηχανολογικού εξοπλισµού της θυγατρικής εταιρείας «ΠΑΝΕΛΚΟ» στον οποίο ως αξία 

κτήσης λήφθηκε η λογιστική αξία αγοράς αυτών,  λόγω της πρόσφατης ηµεροµηνίας αγοράς 

των (2003-2004). Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής 

αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι γενόµενες 

επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.  

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται, µε την σταθερή 

µέθοδο, µε βάση την ωφέλιµη ζωή τους που εκτιµήθηκε ως εξής: 

- Κτίρια (Γενικής Χρήσεως και Αποθήκες)                                                  33    έτη 

- Βιοµηχανοστάσια                                                                                        20    έτη 

- Μηχανολογικός εξοπλισµός(Μεγάλα Μηχανήµατα  παραγωγής)              10    έτη  

- Μηχανολογικός εξοπλισµός(Μικρά   Μηχανήµατα )                            5    έτη  

- Αυτοκίνητα – Οχήµατα                                                               6,5-9  έτη  

- Μηχανογραφικός εξοπλισµός                                                                   4    έτη  
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- Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός                                                                   6,5  έτη  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία καταρτίσεως οικονοµικών καταστάσεων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα.  

Ωφέλιµες ζωές των βιοµηχανοστασίων και εξοπλισµός σύγχρονης τεχνολογίας: 

Η διοίκηση του Οµίλου προσδιορίζει τις εκτιµώµενες ωφέλιµες ζωές και τις σχετικές 

αποσβέσεις των βιοµηχανοστασίων και του εξοπλισµού. 

∆εν αναµένονται σηµαντικές αλλαγές στις ωφέλιµες ζωές λόγω του είδους των 

δραστηριoτήτων του Οµίλου. Η διοίκηση θα αυξήσει τις αποσβέσεις όταν οι ωφέλιµες ζωές 

καταστούν µικρότερες σε σχέση µε τις προηγούµενες εκτιµήσεις ή θα µειώσει τις αξίες των 

παγίων που έχουν απαξιωθεί τεχνολογικά ή των παγίων που δεν είναι πλέον στρατηγικής 

σηµασίας και εγκαταλείπονται ή πρόκειται να πωληθούν.  

 

2.6.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

 

(α) Υπεραξία 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ αξία κτήσεως και εύλογης αξίας των επί 

µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την απόκτηση θυγατρικών και 

συγγενών εταιρειών. Η υπεραξία κατά την απόκτηση των συγγενών εταιρειών, 

περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως της επένδυσης. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για 

αποµείωση και απεικονίζεται στην αξία κτήσεως µείον ζηµίες αποµείωσης. Τα κέρδη και οι 

ζηµίες κατά την διάθεση των θυγατρικών ή συγγενών προσδιορίζονται λαµβανοµένης υπόψη 

και της σχετικής υπεραξίας που αντιστοιχεί στην πωληθείσα οικονοµική µονάδα.  

Για σκοπούς ελέγχου της υπεραξίας και προκειµένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει αποµείωση, 

η υπεραξία κατανέµεται στις µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Κάθε θυγατρική θεωρείται 

ως ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµιακών ροών. 

 

(β) Λογισµικό 

Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στην αξία κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία είναι 4 έτη περίπου. 

Ειδικά για το λογισµικό SAP το οποίο η εταιρία εγκατέστησε και η εφαρµογή του τέθηκε σε 

λειτουργία τον Ιούλιο του 2005 , η διάρκεια  της ωφέλιµης ζωής αυτού ορίστηκε από το ∆Σ  

σε 8 έτη.  

 

2.7. Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται 

υπόκειται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών 

καταστάσεων.  
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Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 

τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  

Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας µειωµένης µε το 

απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.  

Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις 

µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 

καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.      

 

2.8. Συµµετοχές – χρεόγραφα 

Η µητρική Εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των ενοποιούµενων εταιρειών 

«ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ» µε ποσοστό 78% και στην Κυπριακή  εταιρεία "SIDMA WORLDWIDE 

LIMITED" µε ποσοστό 100% η οποία συµµετέχει κατά 50% στη νεοσύστατη  εταιρία "Sid-Pac 

steel and construction products SRL"   µε έδρα τη Ρουµανία 

 

2.9.  Αποθέµατα 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αξία κτήσεως προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 

όρου. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στην αξία κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα 

πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου 

συντρέχει περίπτωση.  

 

2.10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 

µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης.  

Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) καταχωρούνται όταν υπάρχει 

αντικειµενική απόδειξη ότι ο όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των 

απαιτήσεων και των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών.  

Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται στα αποτελέσµατα. 

 

2.11.  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου. 

 

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  

Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 

συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή της ∆ιαφοράς υπέρ το 

άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.  
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Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση), εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων του οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες 

µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό 

από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, 

εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  

 

2.13. ∆ανεισµός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  

 

2.14. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις, σχετίζονται µε την αγορά ενσωµάτων παγίων, περιλαµβάνονται 

στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων, µε τη σταθερή µέθοδο, µε βάση την αναµενόµενη ωφέλιµη 

ζωή των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων. 

 

2.15. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε το φορολογικό συντελεστή 25% που αναµένεται 

να ισχύει κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

προβλέπεται να υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της 

προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 

2.16. Παροχές στο προσωπικό 

 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται 

στα αποτελέσµατα όταν καθίστανται δουλευµένες. 

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν προγράµµατα καθορισµένων 

εισφορών. Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που αφορά.  

 

2.17. Καταχώρηση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλουµένων αγαθών και της παροχής 

υπηρεσιών, καθαρά από φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα µέσα στον 

Όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
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(α) Πωλήσεις αγαθών 

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

αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη.  

 

 (β) Έσοδα από τόκους 

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

πραγµατικού επιτοκίου.  

 

(γ) Μερίσµατα 

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

δηλαδή όταν εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση που είναι το κατά νόµο αρµόδιο να τα 

χορηγεί. 

 

2.18. Μισθώσεις 

Μισθώσεις ενσωµάτων παγίων όπου ο Όµιλος  έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές της ιδιοκτησίας, ταξινοµούνται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις. Οι χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις κεφαλαιοποιούνται κατά τη σύναψη της µίσθωσης, µε τη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

εύλογης αξίας των µισθωµένων ενσωµάτων παγίων και της παρούσης αξίας των ελαχίστων 

µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα κατανέµεται στην υποχρέωση και στο χρηµατοοικονοµικό 

έξοδο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο πάνω στην ανεξόφλητη υποχρέωση. 

Η υποχρέωση για τα πληρωτέα µισθώµατα καθαρή από το χρηµατοοικονοµικό κόστος, 

περιλαµβάνεται στις άλλες µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Οι τόκοι καταχωρούνται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης έτσι 

ώστε να υπάρχει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα ενσώµατα πάγια που αποκτώνται µε χρηµατοδοτικές 

µισθώσεις, αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιµη 

ζωή και το χρόνο της µίσθωσης. 

 

2.19. ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 

των µετόχων. 

 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η µητρική εταιρεία  ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, µέσω 

ασφαλιστικών εταιρειών   και ως εκ τούτου δεν δηµιουργούνται  σηµαντικές συγκεντρώσεις 

πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό 
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απωλειών. Το  έτος 2005 κανείς πελάτης δεν είχε  συµµετοχή στον κύκλο εργασιών 

µεγαλύτερο του 2%. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις µετρητοίς. 

 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

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

πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

 

(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών 

των επιτοκίων.  

Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο µεταβολής των επιτοκίων.  

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

∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε 

σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον όµιλο σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική του 

Οµίλου είναι να διατηρεί µέρος των δανείων του σε µεταβλητό και µέρος σε σταθερό 

επιτόκιο.  

Ο Όµιλος για την αντιστάθµιση του κινδύνου που προέρχεται από την άνοδο των επιτοκίων 

των δανείων από Τράπεζες η Εταιρεία έχει συνάψει, µε τις Τράπεζες αυτές, αντίστοιχα 

Παράγωγα. 

Τα παράγωγα αυτά έχουν όλα τα κριτήρια τεκµηρίωσης και αποτελεσµατικότητος των 

σχέσεων αντιστάθµισης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 88 

του ∆ιεθνούς Προτύπου (∆ΛΠ) 39. 

Τα ανωτέρω παράγωγα αποτιµήθηκαν, την 30/6/2005, στην εύλογη αξία τους. Από την 

αποτίµηση αυτή προέκυψε ζηµία στο α’ εξάµηνο του 2005  ποσού 553.500,00 €  , η οποία 

καταχωρήθηκε σε ιδιαίτερο λογαριασµό των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως σχετικά προβλέπεται 

από τις διατάξεις της παραγράφου 95 του ∆ΛΠ 39. Η σωρευτική  ζηµία έως 30.6.2005 

ανέρχεται σε € 1.118.250 .  

 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως. 

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα 

ισχύοντα. 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων.  

∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν 

ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 
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5. Μετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π 

5.1.  Βάση για τη µετάβαση στα ∆.Π.Χ.Π 

5.1.1  Εφαρµογή των ∆ΠΧΠ 1 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου για το έτος που θα λήξει 31 ∆εκεµβρίου 2005, θα 

είναι οι πρώτες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. Αυτές οι ενδιάµεσες 

οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2005 έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1. Η 

ηµεροµηνία υιοθέτησης των ∆ΠΧΠ είναι η 1 Ιανουαρίου 2005. Για την κατάρτιση αυτών των 

ενοποιηµένων ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων, ο Όµιλος έχει εφαρµόσει κάποιες από 

τις προαιρετικές εξαιρέσεις της αναδροµικής εφαρµογής. 

    

5.1.2 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που επιλέχθηκαν από τον           

Όµιλο  

 

(α) Ενοποίηση 

Ο Όµιλος έχει χρησιµοποιήσει την εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν έχει επαναδιατυπώσει τις 

ενοποιήσεις επιχειρήσεων που έγιναν πριν την ηµεροµηνία µετάβασης (01.01.2004) 

 

(β) Εύλογη αξία και τεκµαρτό κόστος 

Ο Όµιλος επέλεξε να αποτιµήσει τα ενσώµατα πάγια στην εύλογη αξία τους την 01.01.2004.  

 

(γ) Παροχές στους εργαζοµένους 

Ο Όµιλος επέλεξε να αναγνωρίσει όλα τα σωρευµένα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες κατά την 

01.01.2004 

 

5.1.3 Εξαιρέσεις από την πλήρη αναδροµική εφαρµογή που ακολουθούνται από τον 

Όµιλο  

Ο Όµιλος έχει εφαρµόσει την κατωτέρω εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή: 

Οι εκτιµήσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ κατά την 01.01.2004  είναι συνεπείς µε τις εκτιµήσεις 

που έγιναν για την ίδια ηµεροµηνία σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, µε 

εξαίρεση τις περιπτώσεις  που υπάρχει απόδειξη ότι οι εκτιµήσεις αυτές ήταν εσφαλµένες.  
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5.2. Συµφωνίες µεταξύ ∆ΠΧΠ και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων 

 
Ποσά   σε   χιλ.  Ευρώ                                 

1/1/2005 1/1/2004 1/1/2005 1/1/2004
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουµένων των

δικαιωµάτων µειοψηφίας, (1/1/2005 και 1/1/2004 αντίστοιχα)

σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π. 26.369 19.950 26.162 20.080

Υπεραξίες προσαρµογής ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε

εύλογες αξίες κατά την έναρξη εφαρµογής των ∆ΛΠ 13.018 13.018 12.298 12.298

∆ιαγραφές εξόδων πολυετούς απόσβεσης, κατά την έναρξη

εφαρµογής των ∆ΛΠ -521 -521 -7 -7

∆ιαφορές από προσαρµογή πρόβλεψης για επισφαλείς

απαιτήσεις, κατά την έναρξη εφαρµογής των ∆ΛΠ -426 -426 -426 -426

∆ιαφορές από προσαρµογή πρόβλεψης για αποζηµίωση

προσωπικού, κατά την έναρξη εφαρµογής των ∆ΛΠ -733 -733 -731 -731

Υπολογισµός υποχρέωσης από αναβαλόµενους φόρους,

κατά την έναρξη εφαρµογής των ∆ΛΠ -1.833 -2.835 -1.782 -2.784

Προσαρµογή διαφορών ενοποίησης, λόγω εµφάνισης

ληφθέντων επιχορηγήσεων εκτός καθαρής θέσης -307 -333 0 0

∆ιαφορά αποτελεσµάτων ∆ΛΠ µε ΕΛΠ χρήσεως 2004 1.046 0 927 0

∆ιαγραφή υπεραξίας από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων

βάσει του Ν.2065/1992 -541 0 -380 0

Λοιπές προσαρµογές υπολοίπων από ΕΛΠ σε ∆ΛΠ (Ζηµία

αποτίµησης swaps για αντιστάθµιση κινδύνων κλπ)

-549 5 -576 0

Εµφάνιση Μερισµάτων µέχρι την έγκριση από ΓΣ στα Ίδια

Κεφάλαια 2.860 930 2.860 930
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου, εξαιρουµένων των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας, (1/1/2005 και 1/1/2004 
αντίστοιχα) αναµορφωµένη σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π.

38.385 29.056 38.345 29.360

Εταιρίας   Οµίλου    

 

 

6. Πληροφοριακά στοιχεία επί των λογαριασµών. 
 

6.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία (Ποσά οµίλου) 

  

Οικόπεδα 
– κτίρια

Μηχ/γικός 
εξοπλισµός

Λοιπός 
εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

31/12/2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία 24.858.183 9.948.381 1.928.396 209.684 36.944.644

Σωρευµένες αποσβέσεις -478.559 -1.012.711 -1.318.599 -2.809.869

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 24.379.624 8.935.670 609.797 209.684 34.134.775

01.01-30.06.2005
Υπόλοιπο έναρξης 24.379.624 8.935.670 609.797 209.684 34.134.775

Προσθήκες 10.115 283.432 -141.236 1.440.205 1.592.517

Αποσβέσεις περιόδου -245.957 -511.983 105.696 -652.244
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 24.143.782 8.707.119 574.257 1.649.889 35.075.048  

 

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και ο µηχανολογικός εξοπλισµός αναπροσαρµόσθηκαν την 01-01-

2004 στην εύλογη αξία τους εκτός του µηχανολογικού εξοπλισµού της θυγατρικής εταιρείας 

«ΠΑΝΕΛΚΟ» στον οποίο ως αξία κτήσης λήφθηκε η λογιστική αξία αγοράς αυτών,  λόγω της 
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πρόσφατης ηµεροµηνίας αγοράς των (2003-2004). Η εκτίµηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιµητή 

και η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων.  

Επί των ακινήτων της ενοποιούµενης θυγατρικής, έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης 

ποσού ευρώ 2.365.000 για εξασφάλιση δανείων που την 30.6.2005 ανέρχονταν σε ποσό 

ευρώ 1.885.220,91. 

 

6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Ποσά οµίλου) 
 

Υπεραξία        
Λογισµικά 

προγράµµατα        Σύνολο

31/12/2004
Αξία κτήσεως 0 89.610 89.610

Σωρευµένες αποσβέσεις και 

αποµείωση

0 59.089 59.089

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 0 30.521 30.521

01.01 - 30.06.2005
Υπόλοιπο έναρξης 0 30.521 30.521

Προσθήκες 28.041 7.855 35.896

Αποσβέσεις περιόδου 0 -9.426 -9.426
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2005 28.041 28.950 56.991  
 

6.3.  Επενδύσεις σε θυγατρικές (Ποσά οµίλου)     

Αφορά τη συµµετοχή της  θυγατρικής κατά (100%) εταιρείας "SIDMA WORLDWIDE 

LIMITED" στη νεοσύστατη  εταιρία µε έδρα τη Ρουµανία "Sid-Pac steel and construction 

products SRL"   η οποία δεν περιελήφθηκε  στην ενοποίηση λόγω µη   έναρξης της 

παραγωγικής της δραστηριότητας (ποσοστό συµµετοχής  οµίλου  50% µέσω της θυγατρικής 

εταιρίας "SIDMA WORLDWIDE LIMITED"). 

 
 

6.4. Αποθέµατα (Ποσά οµίλου)     
 

30.06.2005 31.12.2004

Εµπορεύµατα 7.076.103 7.807.667

Προϊόντα Έτοιµα  και Ηµιτελή 7.584.134 6.350.040

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα ανταλλακτικά
17.171.518 13.203.201

Προκαταβολές για αγορά αποθεµάτων 293.712 9.963

Σύνολο 32.125.467 27.370.870  
 

6.5. Πελάτες (Ποσά οµίλου)     
 

 

30.06.2005 31.12.2004

Πελάτες. 46.150.561 33.240.265

Γραµµάτια  εισπρακτέα 612.280 542.015

Επιταγές εισπρακτέες 28.160.784 34.728.445

Σύνολο 74.923.625 68.510.725  

Οι εύλογες αξίες  των απαιτήσεων συµπίπτουν περίπου µε τις λογιστικές αξίες. 
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6.6. Λοιπές απαιτήσεις (Ποσά οµίλου)     
 

30.06.2005 31.12.2004

Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες 2.037.741 2.673.477

Μείον  προβλέψεις  επισφαλών πελατών- χρεωστών -1.892.559 -2.528.295

Λοιποί χρεώστες-απαιτήσεις από φόρους 3.377.365 3.031.625

Λοιπές απαιτήσεις 58.161 24.963

Μεταβατικοί λογαριασµοί 1.808 92.228

Σύνολο 3.582.517 3.293.998  

 

6.7. Ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα (Ποσά οµίλου)     

 
30.06.2005 31.12.2004

∆ιαθέσιµα στο ταµείο και τις τράπεζες 12.053.475 814.162  
 

6.8. Μετοχικό κεφάλαιο  
30.06.2005 31.12.2004

Μετοχικό  Κεφάλαιο (10.000.000 µετ * 1,35  €) 13.500.000 10.125.000  
 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών µετοχών είναι 10.000.000 εκατοµµύρια µετοχές  µε 

ονοµαστική αξία 1,35  €  ανά µετοχή.  Σηµειώνεται ότι στο δεύτερο τρίµηνο του έτους 2005  

αυξήθηκε το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή 

που διενεργήθηκε την περίοδο από 12 έως 15 Απριλίου 2005 σύµφωνα  µε  την από 

16/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων της εταιρείας και την 

υπ’αριθµ 2/315/26.10.2004 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  και εκδόθηκαν 

2.500.000 νέες µετοχές ονοµαστικής αξίας 1,35 € και τιµή διάθεσης 5,30 €. Όλες οι 

εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως και είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αθηνών. 

 

6.9  Λοιπά αποθεµατικά (Ποσά οµίλου)     
 

30.06.2005 31.12.2004

∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 9.875.000 0

∆ιαφορές από αναπροσαρµογή λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων 
8.169.530 7.927.878

Υπεραξία  από µετατροπή ή συγχώνευση θυγατρικής ή 

εισφοράς είδους σε άλλη ΑΕ 1.403.658 1.403.658

Υπεραξία  από ενοποίηση θυγατρικών -304.974 -304.974

Τακτικό αποθεµατικό 1.458.492 1.458.492

Eκτακτα αποθεµατικά 239.720 239.720

Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων 8.449.773 8.449.773

Σύνολο 29.291.200 19.174.547  
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Η  διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο προέκυψε από την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας  µε ιδιωτική τοποθέτηση και δηµόσια εγγραφή µε την  έκδοση  

2.500.000 νέων  µετοχών ονοµαστικής αξίας 1,35 € και τιµή   διάθεσης 5,30 € . 

 

6.10  Κέρδη εις νέον (Ποσά οµίλου)     

 
30.06.2005 31.12.2004

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 5.204.678 4.101.809

Κέρδη περιόδου (µετά από φόρους) 2.178.002 2.123.320

Σύνολo 7.382.680 6.225.128  

 

6.11 Κεφάλαια µειοψηφίας (Ποσά οµίλου)     

 
30.06.2005 31.12.2004

Μετοχικό  Κεφάλαιο  759.000 1.311.000

Αποθεµατικά 57.738 99.729

Υπόλοιπο εις νέο 59.221 93.332

Αποτελέσµατα περιόδου 96.385 204.937

Σύνολo 972.344 1.522.335  
 

6.12 ∆άνεια & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (Ποσά οµίλου)    
∆άνεια  & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 30.06.2005 31.12.2004

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 47.172.028 46.331.495

Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικών µισθώσεων 708.992 772.044

Μακροπρόθεσµε υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόµενη χρήση 196.038 312.448

Σύνολο  µακροπροθέσµων  υποχρεώσεων 48.077.058 47.415.987
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δανείων
Τραπεζικά ∆άνεια 16.268.042 9.236.362

Χρηµατοδοτήσεις µέσω factoring 580.552 800.422

Σύνολο βραχυπροθέσµων δανείων 16.848.594 10.036.785
Γενικό Σύνολο ∆ανείων & Χρηµατοδοτικών 
Μισθώσεων 64.925.651 57.452.772

 

 

 

Η λήξη των µακροπροθέσµων δανείων έχει ως εξής: 

 
∆άνεια  & Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις 30.06.2005 31.12.2004

Μεταξύ 1 και 2 ετών 64.216.660 56.680.728

Μεταξύ 2 και 5 ετών 708.992 772.044

Πάνω από 5 έτη
Σύνολα 64.925.651 57.452.772  
 

6.13  Επιχορηγήσεις επενδύσεων 

Το ποσό των 473.846  ευρώ αφορά τις επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου της Θυγατρικής 

«ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.». 
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6.14 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος (Ποσά οµίλου)     

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 

υποχρεώσεις εφόσον υπάρχει δικαίωµα για συµψηφισµό και αφορούν και τα δύο στην ίδια 

φορολογική αρχή. 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 

 
30.06.2005 31.12.2004

     Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις:

•   Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 1.948.905 2.407.047

•   Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 0

1.948.905 2.407.047
    Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις

•   Ανακτήσιµες µετά από 12 µήνες 3.862.928 4.293.191

•   Ανακτήσιµες εντός 12 µηνών 101.303 135.269

3.964.231 4.428.460

Πιστωτικό υπόλοιπο µετά από συµψηφισµό 2.015.325 2.021.413  
Στα πλαίσια της αναµορφώσεως των αναβαλλόµενων φόρων της προηγούµενης χρήσεως, η 

καθαρή θέση της χρήσεως αυτής αυξήθηκε κατά €  1.001.304,34. 

 

6.15  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 763.604 760.128

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.06.2004 38.311 35.971

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-30.06.2004 27.653 27.343

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-30.06.2004 -12.776 -12.241

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2004 816.792 811.201

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.07-31.12.2004 29.602 27.571

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.07-31.12.2004 20.381 20.293

Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.07-31.12.2004 -15.016 -15.016

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 851.760 844.050
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 01.01-30.06.2005 30.257 28.168

Χρηµατοοικονοµικό κόστος 01.01-30.06.2005 19.579 19.319
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις 01.01-31.06.2005 -16.592 -16.362

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2005 885.004 875.174  
 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 
2005 2004

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 5,0%

Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 4,0% 4,0%
Θνησιµότητα ( Ελβετικός Πίνακας ) EVK2000 EVK2000  

 

Ο µέσος όρος του απασχολουµένου προσωπικού στο α εξάµηνο 2005 ανερχόταν για τον 

όµιλο και για την εταιρεία σε 257 και 199 εργαζοµένους αντίστοιχα 
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6.16 Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (Ποσά οµίλου)     
30.06.2005 31.12.2004

Προµηθευτές 25.546.049 20.341.587

Ασφαλιστικοί  οργανισµοί 196.209 287.436

Προκαταβολές που λήφθηκαν από πελάτες 178.275 447.065

Υποχρεώσεις για φόρους και τέλη 6.196.823 7.341.399

Γραµµάτια πληρωτέα 1.527.566 3.419.621

Πιστωτές  ∆ιάφοροι 2.042.284 1.607.066

Μερίσµατα  πληρωτέα 2.860.000 0

∆ουλευµένα έξοδα 157.624 44.580

Έσοδα εποµένων χρήσεων 0 0

Σύνολο 38.704.830 33.488.753  
 

Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα 

θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται 

πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι ενοποιούµενες εταιρείες έχουν ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2003. 

 

6.17 Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 είναι:           

         

Οµίλου Εταιρείας

Κωδ.   27.10 Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραµάτων (ΕΚΑΧ) 36.466 36.722

Κωδ.   51.52 Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων  17.805 17.533

7.805

 Κωδ.  28.51 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 1.173 1.173

 Κωδ.  27.22 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        5 5

Σύνολο                                                                                         63.254 55.433

0

 Ποσά   σε  χιλ.  ευρώ

Κωδ.   28.11 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών

µεταλλικών σκελετών                     

 

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η µητρική εταιρεία πραγµατοποίησε το α' εξάµηνο και 

πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 29.836.483,46, έναντι ευρώ 

34.019.784,96 της αντιστοίχου προηγουµένης περιόδου. 
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 6.18 Άλλα έσοδα (κέρδη) – καθαρά (Ποσά οµίλου)     
30.06.2005 30.06.2004

Άλλα  έσοδα  εκµετάλλευσης 1.935.311 1.906.671
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους          202.795 369.507

Προµήθειες µεσιτείες 1.134.577 1.278.242

Ενοίκια 600 600

Εισπραττόµενα έξοδα  αποστολής αγαθών 597.339 258.322

Έκτακτα Έσοδα 804.549 264.348
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 58.269 196.727

Έκτακτα  κέρδη 0 45.286

Λοιπά έκτακτα έσοδα 109.692 22.335

Εσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις 636.588 0

Έκτακτα  Έξοδα 108.510 872.940
Έξοδα προηγουµένων χρήσεων 1.588 9.595

Έκτακτες ζηµιές 12.157

Λοιπά έκτακτα 94.765 19.335

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 0 844.010

Σύνολο 2.631.350 1.298.079  
 

6.19  Κέρδη κατά µετοχή 

Βασικά  

Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους 

µετόχους της µητρικής, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια 

της περιόδου. 

 
30.06.2005 31.12.2004

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 2.127.378 2.447.542

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (σε χιλιάδες) 8.333.333 7.500.000
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,26 0,33  
 

Μερίσµατα ανά µετοχή 

Τα µερίσµατα που πληρώθηκαν το 2004, ήταν 930.000 €  (€ 0,124  ανά µετοχή) και 

αφορούσαν τα κέρδη του 2003. 

Όσον αφορά το 2005 από τα κέρδη της χρήσεως 2004 εγκρίθηκε από  την  Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 16/06/2005 µέρισµα ποσού ευρώ 0,286 ανά µετοχή. Αυτό το µέρισµα  

εµφανίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις. Για τον σταθµισµένο µέσο αριθµό 

των µετοχών λήφθηκε υπόψη η αύξηση κεφαλαίου µε έκδοση 2.500.000 µετοχών.   

 

6.19. Αποσβέσεις 
 
Η ανάλυση των αποσβέσεων σε διοίκηση, διάθεση και παραγωγή τόσο σε επίπεδο µητρικής 

όσο και σε επίπεδο θυγατρικής για το πρώτο τρίµηνο του 2005 και 2004, φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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ΣΙ∆ΜΑ ΠΑΝΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΙ∆ΜΑ ΠΑΝΕΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Παραγωγή 361.028 224.023 585.051 224.891 199.296 424.187

∆ιοίκηση 78.685 16.135 94.820 77.337 18.196 95.533

∆ιάθεση 219.177 908 220.085 216.923 455 217.378

Σύνολο 658.889 241.066 899.956 519.150 217.948 737.098

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2005 Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2004

 

 

7. Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό  

   Η µητρική εταιρεία ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου   

µέσω της θυγατρικής της "SIDMA WORLDWIDE LIMITED"  την 19.9.2005 αποφάσισε να 

συµµετάσχει στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά € 825.500  λόγω συµµετοχής 

της στο µετοχικό κεφάλαιο νεοσύστατης εταιρείας µε έδρα την Βουλγαρία «SID-PAC Bulgaria 

SA” µε σκοπό την δηµιουργία σύγχρονου κέντρου επεξεργασίας και διανοµής χάλυβα.  

 

Ταύρος 21 Σεπτεµβρίου 2005 
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