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1

Δηλώσεις μελών 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. ΜΗΛΙΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΡΑΝΤΟΣ,

Αντιπρόεδρος και

3. ΔΑΝΙΗΛ ΔΑΥΪΔ ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ,

Διευθύνων Σύμβουλος

υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, σύμφωνα με τα υπό του νόμου (άρθρο 5 παρ. 3 έως 5 του Ν. 3556/2007 ) ,
δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
• οι συνημμένες Εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις οικονομικής θέσης της
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΙΔΜΑ

Α.Ε. για τη περίοδο 01/01/2010 – 30/06/2010, οι

καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών
ροών, καθώς και οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση
συνοπτική οικονομική πληροφόρηση, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 1,
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, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις παραγράφους 3
έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, και
• η συνημμένη Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας 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, βάσει της
παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007.
• Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26/08/2010
και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.sidma.gr όπου και θα παραμείνουν στην
διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημερομηνία
σύνταξης και δημοσίευσης τους.
Χαλάνδρι, 26 Αυγούστου 2010
Οι βεβαιούντες,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ

ΜΗΛΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΣ
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Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΤΗΣ
«ΣΙΔΜΑ Α.Ε.»
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(σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2.1

Επισκόπηση Βασικών Γεγονότων της Εταιρείας και του Ομίλου το ‘Α εξάμηνο του 2010
2.1.1
Γενική Ανασκόπηση
2.1.2
Νέες Επενδύσεις
2.1.3
Διεθνής δραστηριότητα
2.1.4
Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία

2.2

Οικονομικά Αποτελέσματα
2.2.1
Αποτελέσματα χρήσης Ά εξαμήνου 2010
2.2.2
Διαχείριση Κινδύνων

2.3

Στόχοι και Προοπτικές για το 2010

2.4

Σημαντικές Συναλλαγές μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων

2.5

Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό

4

Εξαμηνιαία Οικονομική
Έκθεση της 30ης Ιουνίου 2010

2.1

Επισκόπηση Βασικών Γεγονότων της Εταιρείας και του Ομίλου το ‘Α εξάμηνο του
2010.

2.1.1

Γενική Ανασκόπηση

Παρά την γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς, η οποία πλήττει και τον κλάδο των χαλυβουργικών
προϊόντων, τα οικονομικά αποτελέσματα της ΣΙΔΜΑ για το δεύτερο τρίμηνο του 2010 εμφανίζονται
βελτιωμένα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ενθαρρυντική παρουσιάζεται η πορεία των
θυγατρικών της στα Βαλκάνια οι οποίες παρουσίασαν σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους και
δικαιώνουν τη στρατηγική της εταιρείας για επέκταση στο εξωτερικό.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 62,4 εκ. από € 61,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο
του 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για
λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, διαμορφώθηκαν στα € 83,6 εκ.
από € 81,3 το πρώτο εξάμηνο του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3%. Τα αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επανήλθαν σε θετικά νούμερα και
διαμορφώθηκαν στα € 0,8 εκ. έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 10,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του
προηγούμενου έτους. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €4,2 εκ. μειωμένη
σημαντικά σε σχέση με ζημιές €14,9 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο , ενώ τα αποτελέσματα μετά
φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €3,4 εκ. έναντι ζημίας €12,4 εκ. το

πρώτο εξάμηνο του

προηγούμενου έτους.
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα €38,2 εκ. από €39,1 εκ. το
πρώτο εξάμηνο του 2009. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για λογαριασμό τρίτων
(αντιπροσωπεία) κατά το 2010, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα €59,5 εκ. από € 59,3 εκ. το πρώτο
εξάμηνο του 2009 παραμένοντας περίπου στα περυσινά επίπεδα. Τα αποτελέσματα προ φόρων,
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επανήλθαν σε θετικό πρόσημο και διαμορφώθηκαν
στις € 336 χιλ. από αρνητικό αποτέλεσμα € 9,1 εκ. το πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ
στα αποτελέσματα προ φόρων σημειώθηκαν ζημίες €2,4 εκ. έναντι ζημιών €11,5 εκ. Τα αποτελέσματα
μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1,9 εκ. έναντι ζημιών €9,4 εκ. το

προηγούμενο έτος

αντίστοιχα.
Οι θυγατρικές εταιρίες στα Βαλκάνια, παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η μεν Βουλγαρία 11%
η δε Ρουμανία 37%. Επιπλέον, η συνεισφορά τους στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε
από 26% το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 33% το πρώτο εξάμηνο του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση
κατά 28%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι δύο εταιρίες αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά και
προσβλέπουν σε αντίστοιχη πορεία στο δεύτερο εξάμηνο του 2010.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας, οι αρνητικές συνθήκες της εσωτερικής αγοράς
αναμένεται να συνεχιστούν κατά την διάρκεια ολόκληρου του 2010, με τη ζήτηση να παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα. Η εταιρεία, όπως έπραξε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010, θα συνεχίσει την
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων με στόχο τον περιορισμό των εξόδων στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει
τροχοπέδη στην ανάπτυξη της εταιρείας σε μελλοντική ανάκαμψη της αγοράς. Ήδη έχει επιτευχθεί
μείωση εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης κατά 8,1% ή € 461 χιλ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Στα πλαίσια της γενικότερης μείωσης των εξόδων και της καλύτερης αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας της η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη φάση μεταφοράς των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου
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στα Οινόφυτα, με στόχο την ολοκλήρωση της μεταφοράς και την εκμετάλλευση του ακινήτου του
Ασπροπύργου μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2011. Η διατήρηση επίσης της ρευστότητας αποτελεί έναν
ακόμα πρωταρχικό στόχο για τη Διοίκηση, με τη συντηρητική διαχείριση των αποθεμάτων (μείωση κατά
10% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) αλλά και τη μείωση των ημερών πίστωσης στην
πελατεία όπου, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά, παρέμειναν προς το παρόν στα
επίπεδα του 2009. Ο στόχος για το δεύτερο εξάμηνο του 2010 είναι η σημαντική μείωση τους.

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 17
Ιουνίου 2010, παραβρέθηκαν 19 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 79.997 % του Μετοχικού Κεφαλαίου
και δικαιωμάτων ψήφου και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
−

Ομόφωνα εγκρίθηκαν η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι
ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2009.

−

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2009.

−

Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2010.

−

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με σχέση
εξηρτημένης εργασίας για το 2009 και η προέγκριση των αμοιβών τους για το 2010.

−

Η εκλογή νέου Δ.Σ.

−

Η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

−

Η τροποποίηση του ομολογιακού δανείου (που αφορούσε το περιθώριο του δανείου) με την
τραπεζική εταιρεία HSBC Bank plc.

−

Οι Τροποποιήσεις των άρθρων 13 και 15 του καταστατικού της Εταιρίας

Έκτακτη εισφορά Ν. 3845/2010
Σύμφωνα με το Ν.3845/2010 η εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με έκτακτη εισφορά για τη χρήσης του 2009
καθώς τα αποτελέσματα της εταιρείας και του ομίλου ήταν ζημιογόνα.

2.1.2

Νέες Επενδύσεις

Η ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του 2010 προχώρησε σε επενδύσεις ύψους € 0,3 εκ. περίπου που
αφορούσαν κατά κύριο λόγο περιορισμένες αναβαθμίσεις υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς
και βελτιώσεις που αφορούν την συντήρηση του συστήματος υγιεινής και ασφάλειας OHSAS 18001. Η
εταιρία απέκτησε το σύστημα OHSAS το 2009.
Τόσο η μητρική όσο και οι θυγατρικές του Ομίλου έχουν ελαχιστοποιήσει τις κεφαλαιουχικές δαπάνες στις
απολύτως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία των μονάδων του και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των
πελατών του.
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2.1.3

Διεθνής Δραστηριότητα

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2010 οι θυγατρικές του εξωτερικού συνέχισαν με προσεκτικές κινήσεις την
αναπτυξιακή πορεία τους, δεδομένων των προβλημάτων στο γενικότερο οικονομικό περιβάλλον τόσο
της Βουλγαρίας όσο και της Ρουμανίας. Οι πωλήσεις των δύο θυγατρικών του εξωτερικού σημείωσαν
αύξηση, ενώ καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια για τη μείωση των εξόδων.
Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση 11,0% σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2009. Παράλληλα, η εταιρεία μείωσε τα συνολικά της έξοδα κατά 20,2%.
Η SIDMA Romania σημείωσε αύξηση 37% στον κύκλο εργασιών. Ταυτόχρονα, επιτεύχθηκε συγκράτηση
στα λειτουργικά έξοδα, τα οποία διαμορφώθηκαν σε επίπεδο 5% χαμηλότερο από την αντίστοιχη
περίοδο του 2009.
Οι δε κύκλοι εργασιών, της μεν SIDMA ROMANIA ανήλθε στα € 11,6 εκ. έναντι € 8,5 εκ το πρώτο
εξάμηνο του 2009, ενώ αντίστοιχα της SIDMA BULGARIA ανήλθε στα € 6,7 εκ. έναντι € 6,1 εκ. το
πρώτο εξάμηνο του 2009.
Παράλληλα η ΣΙΔΜΑ είναι έτοιμη να επεκτείνει την εμπορική της δραστηριότητα και σε άλλη Βαλκανική
χώρα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2010.
2.1.4

Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία

Το πρώτο τρίμηνο του έτους η διεθνής αγορά παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης. Τα Χαλυβουργεία
αύξησαν σημαντικά την παραγωγή τους και η κατανάλωση γενικώς βελτιώθηκε. Οι τιμές των τελικών
προϊόντων της εταιρείας αυξήθηκαν με αποτέλεσμα τη βελτίωση των περιθωρίων μικτού κέρδους. Ο
εξαιρετικά ευαίσθητος σε αλλαγές τιμών κλάδος του Χάλυβα κλονίστηκε από την αλλαγή

της

συμφωνίας καθορισμού της τιμής των μεταλλευμάτων μεταξύ των Ορυχείων και των Χαλυβουργείων,
από ετήσια σε τριμηνιαία, που ξεκίνησε από φέτος, και την ταυτόχρονη σημαντική αύξηση της τιμής
του μεταλλεύματος (iron ore).
Το γεγονός αυτό μεταβάλει ήδη τα κόστη παραγωγής, των Χαλυβουργείων που χρησιμοποιούν iron ore,
ανά τρίμηνο αντί μια φορά το χρόνο και αυξάνει το βαθμό ευαισθησίας σε μεταβολές των τιμών.
Στις αρχές του δεύτερου τριμήνου υπήρξε μεγάλος προβληματισμός της εσωτερικής αγοράς σε σχέση
με την επικείμενη επιβολή νέων οικονομικών μέτρων, μετά την έκκληση βοήθειας που απεύθυνε η
Ελλάδα προς το ΔΝΤ και την Ε.Ε. Οι Τράπεζες

διέκοψαν την χορήγηση νέων δανείων, ελλείψει

ρευστότητας, περιμένοντας τα νέα οικονομικά μέτρα. Αποτέλεσμα ήταν η σημαντική μείωση στην
κίνηση της αγοράς. Παρόλο που το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο, ο μειωμένος
όγκος πωλήσεων του δεύτερου τριμήνου του έτους δεν επέτρεψε στην εταιρεία να επιτύχει θετικό
αποτέλεσμα.
Με αυτά τα δεδομένα η εταιρεία συνέχισε με εντατικότερο ρυθμό τον περιορισμό των γενικών της
εξόδων και επιτάχυνε την διαδικασία μεταφοράς των αποθηκών του Ασπροπύργου στα Οινόφυτα. Η
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μεταφορά της αποθήκης Ασπροπύργου στα Οινόφυτα έχει ολοκληρωθεί, εξαιρουμένου κάποιου
περιορισμένου αριθμού γραμμών παραγωγής, που παραμένουν εκεί μέχρι την ανέγερση του νέου
κτιρίου στα Οινόφυτα. Οι προεργασίες για το νέο κτίριο έχουν ξεκινήσει και η ολοκλήρωση του έργου
προβλέπεται για το πρώτο τρίμηνο του 2011. Η συγκεκριμένη κίνηση θα εξοικονομήσει

σημαντικά

κονδύλια που αφορούν τις μεταφορές, θα επιτρέψει την σωστότερη λειτουργία της εταιρείας από μια
εγκατάσταση στη Ν.Ελλάδα και θα δώσει την δυνατότητα αξιοποίησης του ακίνητο του Ασπροπύργου
(ενοικίαση ή πώληση).
Τέλος, όσον αφορά τα Βαλκάνια, η Βουλγαρία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης ενώ η
Ρουμανία παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα με σημάδια πρόσκαιρης κάμψης τον Ιούλιο εξαιτίας της
απότομης αύξησης του ΦΠΑ στα 24%. Παρόλα αυτά η αύξηση του όγκου των πωλήσεων στη Ρουμανία
είναι περίπου 21% για το πρώτο επτάμηνο του έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
περασμένου χρόνου.

2.2

Οικονομικά Αποτελέσματα

2.2.1

Αποτελέσματα ‘Α Εξαμήνου 2010

Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 30.06.2010 έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
Κύκλος Εργασιών
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας
Σύνολο Πωλήσεων
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
Αποτελέσματα προ φόρων
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά
από φόρους και δικαιώματα
μειoψηφίας
Μικτό Περιθώριο
Περιθώριο EBITDA
Καθαρό περιθώριο

ΕΤΑΙΡΙΑ
Κύκλος Εργασιών
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας
Σύνολο Πωλήσεων
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
Αποτελέσματα προ φόρων
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά
από φόρους και δικαιώματα
μειoψηφίας
Μικτό Περιθώριο
Περιθώριο EBITDA
Καθαρό περιθώριο

1.1 30.06.2010
62.378.727
21.287.679
83.666.405
793.385
-4.152.295
-3.249.416

1.1 30.06.2009
61.064.412
20.225.554
81.289.966
-10.128.361
-14.889.824
-12.413.214

2,2%
5,3%
2,9%
Ν/Α
-72,1%
-73,8%

8,58%
1,27%
-5,21%

-8,12%
-16,59%
-20,33%

Ν/Α
Ν/Α
-74,4%

1.1 30.06.2010
38.186.126
21.287.679
59.473.805
335.777
-2.421.884
-1.905.892

1.1 30.06.2009
39.099.498
20.225.554
59.325.052
-9.107.993
-11.532.206
-9.400.656

-2,3%
5,3%
0,3%
Ν/Α
-79,0%
-79,7%

8,03%
0,88%
-4,99%

-14,14%
-23,29%
-24,04%

Ν/Α
Ν/Α
-79,2%
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2.2.2

Διαχείριση Κινδύνων

Οι βασικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισής τους από την εταιρεία είναι οι παρακάτω:

1.

Κίνδυνος

Προβλέψεις της εταιρείας

Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο όμιλος ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω

(Κίνδυνος επισφάλειας

ασφαλιστικών εταιρειών. Πάνω από το 80% των απαιτήσεων της είναι

πελατών)

ασφαλισμένο και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται

σημαντικές

συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα
πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τα μέγιστα
επιτρεπτά όρια πίστωσης τους.
2.

Επιτοκιακός κίνδυνος

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει, με διάφορες τράπεζες, συναλλαγές

(επιδρά στο κόστος

διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου με αποτέλεσμα πιθανή αύξηση των

χρηματοδότησης)

επιτοκίων, εφόσον παραμείνουν μέσα σε ένα προδιαγεγραμμένο εύρος
τιμών, να μην επηρεάσει το κόστος χρηματοδότησης της εταιρείας.

3.

Κίνδυνος ρευστότητας

• Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών εξασφαλίζει τα
αναγκαία πιστωτικά όρια χρηματοδότησης.
• Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά χρηματοοικονομικά
εργαλεία (π.χ. Leasing, κ.α.)
• Η εταιρεία με μεγάλη διασπορά στο πελατολόγιο της περιορίζει τον
πιστωτικό κίνδυνο. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει πάνω
από 2,000 ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από αυτούς δεν κατέχει
ποσοστό πάνω από 2.0% στον κύκλο εργασιών της.

4.

Αυξομείωση τιμών

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας επηρεάζεται θετικά στην

πρώτων υλών

περίπτωση ανοδικών τιμών των πρώτων υλών και αρνητικά στην
αντίθετη

περίπτωση.

Η

εταιρεία

εφαρμόζει

σταθερή

πολιτική

αποθεμάτων ενώ μέσω της πολύχρονης συνεργασίας της με τους
προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατό
για τις ανοδικές ή καθοδικές τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της.
5

Συναλλαγματικός

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς το μεγαλύτερο

κίνδυνος

μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. Μικρό μέρος των
αγορών εμπορευμάτων του Ομίλου γίνεται σε Δολάριο Αμερικής. Ο
Όμιλος για την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου πραγματοποιεί
συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. Όσον αφορά

στις επενδύσεις

στις θυγατρικές εξωτερικού, των οποίων η καθαρή θέση είναι
εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, ως φυσικό
αντισταθμιστικό μέσο,

χρησιμοποιείται δανεισμός 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.
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6

Μείωση όγκου πωλήσεων
λόγω γενικότερης
καταναλωτικής ύφεσης

Ο Όμιλος επηρεάζεται από σειρά εξωγενών παραγόντων, τους οποίους
δεν μπορεί να επηρεάσει, όπως είναι η οικονομική αβεβαιότητα και η
ύφεση.
Στόχος του Ομίλου είναι να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα των υλικών
και την εξυπηρέτηση των πελατών του και να αναπληρώσει τον χαμένο
όγκο πωλήσεων της εγχώριας αγοράς από τις αγορές των Βαλκανίων. Τα
μερίδια αγοράς των Θυγατρικών του εξωτερικού βελτιώνονται συνεχώς
και αναπληρώνουν, εν μέρει, την καταναλωτική πτώση της εγχώριας
αγοράς.

2.3

Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους
Τα αποτελέσματα της εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους θα εξαρτηθούν τόσο από το επίπεδο των
διεθνών τιμών των πρώτων υλών, όσο και από την πορεία της ζήτησης των προϊόντων της εταιρείας.
Όσον αφορά τις τιμές των πρώτων υλών, υπάρχουν σαφείς τάσεις ανόδου, γεγονός που θα βελτιώσει
το ποσοστό μικτού κέρδους της εταιρείας αλλά και των θυγατρικών της. Τα Χαλυβουργεία προχωρούν
για τον μήνα Σεπτέμβριο σε αυξήσεις των τιμών με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγής σε σχέση με το
πρώτο εξάμηνο του έτους. Η αύξηση των τιμών υποστηρίζεται τόσο από την τόνωση της ζήτησης σε
αρκετά μέρη της Ευρώπης όσο και από την μειωμένη παρουσία της Κίνας στην Ευρωπαϊκή αγορά.
Προβλέψεις όμως ως προς την εξέλιξη των τιμών στο τέλος του χρόνου δεν είναι εφικτές.
Όσον αφορά την ζήτηση στην εσωτερική αγορά, η εκτίμησή της εταιρείας είναι πως και το υπόλοιπο
του έτους θα παραμείνει χαμηλή με προβλήματα ρευστότητας, καθώς η οικονομική κατάσταση της
χώρας δεν έχει σταθεροποιηθεί. Οι αυξήσεις του Φ.Π.Α, το δυσμενές επενδυτικό περιβάλλον, η
συρρίκνωση δαπανών και κατανάλωσης και το αυξημένο χρηματοδοτικό κόστος προεξοφλούν ένα
δύσκολο δεύτερο εξάμηνο. Η ΣΙΔΜΑ έχει λάβει σοβαρά μέτρα περιορισμού εξόδων, σε σχέση με
προηγούμενες χρήσεις, και προσβλέπει σε μία επιπλέον μείωση της τάξης του 7%. Έχει καταρτίσει
σχέδιο προσαρμογής σε χαμηλές καταναλώσεις και έχει λάβει υπόψη της την αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού που προβλέπεται να είναι σημαντική τουλάχιστον κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
Εξακολουθεί δε να δίνει βάρος στην ρευστότητα της με περιορισμό των

αποθεμάτων και με

προσπάθεια μείωσης του χρόνου πίστωσης προς την πελατεία της. Το εγχείρημα είναι δύσκολο σε μια
αγορά που η έλλειψη ρευστότητας είναι εμφανής. Προς το παρόν όμως τα αποτελέσματα
χαρακτηρίζονται θετικά.
Για τη θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ το υπόλοιπο του έτους φαίνεται καλύτερο σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο,
καθώς ο ανταγωνισμός έχει μειωθεί με την προσωρινή αναστολή της δραστηριότητας ανταγωνιστικής
εταιρίας. Επιπλέον, οι τιμές πώλησης των προϊόντων της έχουν αυξητική τάση, η οποία αν διατηρηθεί
θα βελτιώσει τα αποτελέσματα της εταιρείας.
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Στη SIDMA Bulgaria οι εκτιμήσεις για το δεύτερο ήμισυ του 2010 είναι περισσότερο αισιόδοξες.
Εκτιμάται ότι η τοπική οικονομία θα επιδείξει ελαφριά σημάδια ανάπτυξης. Ωστόσο, οποιαδήποτε
πρόβλεψη για τα αποτελέσματα της εταιρείας στο υπόλοιπο του έτους είναι παρακινδυνευμένη καθώς
αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα και με την πορεία των τιμών των πρώτων υλών.
Η SIDMA Romania συνεχίζει την ανοδική της πορεία και στο ξεκίνημα του δευτέρου εξαμήνου του 2010.
Εκτός από την αύξηση του υπάρχοντος πελατολογίου στην περιοχή του Βουκουρεστίου, η εταιρεία
μελετάει και την έναρξη λειτουργίας κέντρου διανομής σε μεγάλη επαρχιακή πόλη, γεγονός που θα
βοηθήσει στην περαιτέρω διεύρυνσης της δραστηριότητας της εταιρείας.

2.4

Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρίας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π.
24, αφορούν συναλλαγές με θυγατρικές της (συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20) , οι οποίες εμφανίζονται στον κατωτέρω πίνακα:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΣΟΔΑ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε ευρώ)

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α΄
ΥΛΩΝ ΕΞΟΔΑ
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
STOMANA S.Α
ΕΤΗΛ ΑΕ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
SIDMA Romania S.R.L.
SIDMA Bulgaria S.A.
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E.
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

Σύνολο
257.665
1.882.788
3.019
1.119
24.290
24.321
30.037
28.307
4.779
1.537
1.205
740
2.259.807

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
SOVEL ΑΕ
ΕΤΗΛ ΑΕ
ΒΕΤ ΑΕ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ
ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΒΕΕ
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
ΜΕΤΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
ΠΡΟΣΑΛ ΑΕ
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
SIDMA Romania S.R.L.
SIDMA Bulgaria S.A.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΕΤΕΜ ΑΕ
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ
ΒΙΑΝΑΤΤ
SIDERAL SHPK
ΣΥΝΟΛΟ
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973.425
23.591
134.706
1.817
306
34.179
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198.322
10.400
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17.073
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88.589
9.212
34.397
7.632
1.681
227
265
26.513
1.937.953
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ - ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ
Σύνολο
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
120.628
SOVEL ΑΕ
14.360
ΕΤΗΛ ΑΕ
120.141
ΒΕΤ ΑΕ
3.152
ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΒΕΕ
36.134
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
9.475
ΜΕΤΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
65.508
ΠΡΟΣΙΝΤΕΡ ΑΕ
408
ΠΡΟΣΑΛ ΑΕ
8.323
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ
34.350
SIDMA Romania S.R.L.
23.762
SIDMA Bulgaria S.A.
48.957
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ
755.403
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ
11.393
ΕΤΕΜ ΑΕ
7.858
ΒΙΤΡΟΥΒΙΤ ΑΕ
434
ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ
88.259
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
5.728
ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ
47.073
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
16.478
ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β ΑΕ
90
BIANATT
-1
SIDERAL SHPK
26.513
ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ
867
ΣΥΝΟΛΟ
1.445.295

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΕ
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύνολο

ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ
STOMANA Σ.Α
ΕΤΗΛ ΑΕ
ΣΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ
SIDMA Romania S.R.L.
SIDMA Bulgaria S.A.
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜ
ΠΡΟΣΑΛ ΑΕ
ΤΕΚΑ SYSTEMS A.E.
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ
ΕΛΚΕΜΕ ΑΕ
ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
ΕΛΒΑΛ ΑΕ
ΣΥΝΟΛΟ

9.646.839
348.136
3.653
1.251.456
24.681
28.217
2.677.879
866.681
3.427
51.239
12.208
1.694
1.559
7.849
1.057
14.926.572

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και των μελών Διοικητικού
Συμβουλίου:

Ποσά σε ευρώ
Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ.

2.5

Όμιλος
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
551.308
176.220
727.528

700.006
516.136
1.216.142

Εταιρία
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
325.726
120.920

407.656
304.060

446.646

711.716

Γεγονότα μετά το Κλείσιμο του Ισολογισμού
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τον Ισολογισμό.

Χαλάνδρι, 26 Αυγούστου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΣΕΛ-ΧΑΡΗΣ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Κ. ΜΗΛΙΟΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
ΧΑΪΜ Μ. ΝΑΧΜΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΚΑΡΩΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ν. ΚΟΛΥΒΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ.-ΜΑΡ. ΜΑΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΕΛΙΕΤΑ-ΣΑΡΡΑ ΓΙΑΚΩΒ-ΖΙΑΚ ΣΑΛΜΟΝΑ
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Έκθεση επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
Προς τους μετόχους της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Εισαγωγή
Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία) και των θυγατρικών της,
της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την
ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής
έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη 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). Δική μας ευθύνη
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
με βάση την επισκόπησή μας.
Εύρος Επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια
διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά
θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης
είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου
και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην
αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά
συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου.
Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο
συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε
ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της
προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη συνημμένη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Αναστάσιος Φ. Δάλλας
Αρ Μ ΣΟΕΛ 27021
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση
Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Ομίλου
30.06.2010
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Εταιρίας
30.06.2010
31.12.2009

31.12.2009

Σημ.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

5.7

58.557.071

60.228.946

41.387.655

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

5.7

1.138.887

1.214.921

409.710

469.331

Επενδύσεις σε θυγατρικές

5.8

0

0

14.677.327

14.677.327

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

42.296.259

77.285

86.567

43.741

47.863

3.180.077

2.478.507

2.149.364

1.687.906

62.953.320

64.008.941

58.667.795

59.178.685

29.531.866

27.184.942

18.785.878

17.212.035

77.136.798

67.003.344

58.373.928

49.508.200

3.078.148

3.323.516

1.691.398

2.729.492

19.705.307

12.773.930

15.059.790

11.249.019

129.452.119

110.285.732

93.910.994

80.698.746

192.405.439

174.294.673

152.578.789

139.877.431

13.500.000

13.500.000

13.500.000

13.500.000

9.875.000

9.875.000

9.875.000

9.875.000

14.160.695

14.142.222

12.818.358

12.799.885

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

5.9

Λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποθεματικά από αποτίμηση ακινήτων σε τρέχουσες αξίες
Χρεωστική υπεραξία από εξαγορά θυγατρικής
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α)
Δικαιώματα μειοψηφίας (β)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)

958.285

958.285

0

0

-934.785

-934.785

0

0

-4.073.128

-1.018.095

4.244.114

5.967.437

33.486.066

36.522.626

40.437.471

42.142.322

1.796.878

1.917.097

35.282.944

38.439.723

40.437.471

42.142.322

28.284.114

80.077.286

13.781.761

65.483.841

724.068

783.707

0

0

1.306.648

1.276.968

1.193.152

1.166.203

30.314.831

82.137.961

14.974.913

66.650.044

8.026.354

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

5.13

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

36.429.050

24.975.852

14.274.694

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση

5.13

52.225.548

0

51.500.000

0

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις

30.262.577

20.953.213

25.215.215

16.707.320

Λοιπές υποχρεώσεις

6.411.515

7.040.229

5.440.381

6.069.834

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις

1.478.974

747.694

736.115

281.556

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων

126.807.664

53.716.989

97.166.405

31.085.065

Σύνολο Υποχρεώσεων (δ)

157.122.495

135.854.950

112.141.318

97.735.109

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων (γ)+(δ)

192.405.439

174.294.673

152.578.789

139.877.431
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Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Ομίλου
Σημ.

Κύκλος εργασιών

5.11

1.1 - 30.6.2010

1.1 - 30.6.2009

62.378.727

ιρ

1.4 - 30.6.2010

1.4 - 30.6.2009

61.064.412

34.892.820

31.362.812

Κόστος πωλήσεων

-57.028.844

-66.022.700

-30.942.728

-35.110.185

Μικτά κέρδη/(ζημίες)

5.349.882

-4.958.288

3.950.092

-3.747.373

Λοιπά έσοδα

1.991.456

1.966.849

998.485

1.048.369

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-2.466.615

-2.720.268

-1.335.082

-1.567.322

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-5.223.907

-5.239.621

-2.666.567

-2.582.110

-678.012

-869.626

-654.500

-849.250

-1.027.196

-11.820.954

292.427

-7.697.685

-3.135.422

-3.062.418

-2.259.073

-983.630

10.323

-6.451

-3.765

3.844

-4.152.295

-14.889.824

-1.970.412

-8.677.471

780.786

2.466.612

461.864

2.337.721

-3.371.509

-12.423.212

-1.508.548

-6.339.750

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β)

0

0

0

0

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες (α)+(β)

-3.371.509

-12.423.212

-1.508.548

-6.339.750

-3.249.416

-12.413.214

-1.445.464

-6.316.561

-122.094

-9.997

-63.084

-23.189

-3.371.509

-12.423.212

-1.508.548

-6.339.750

249.275

-1.684.364

430.705

-1.788.774

Λοιπά έξοδα
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων , χρημ/κων και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Επενδυτικά αποτελέσματα
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Μείον: φόροι
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)

5.10

Ιδιοκτήτες Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap)
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

5.12

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Ιδιοκτήτες μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-σε ευρώ
Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

5.14

4.317

-136.034

11.107

204.123

-57.333

387.404

-99.062

411.418

196.258

-1.432.995

342.750

-1.173.234

-3.175.251

-13.856.206

-1.165.798

-7.512.983

-3.055.032

-13.803.638

-1.100.279

-7.466.306

-120.219

-52.569

-65.519

-46.678

-3.175.251

-13.856.206

-1.165.798

-7.512.983

-0,3249

-1,2413

-0,1445

-0,6317

1.820.581

1.692.593

910.353

854.476

793.385

-10.128.361

1.202.780

-6.843.209
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ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Ποσά σε Ευρώ)
Εταιρίας
Σημ.

Κύκλος εργασιών

5.11

1.1 - 30.6.2010

1.1 - 30.6.2009

38.186.126

1.4 - 30.6.2010

39.099.498

20.485.058

1.4 - 30.6.2009
19.750.534

Κόστος πωλήσεων

-35.119.668

-44.629.610

-18.330.030

-23.462.834

Μικτά κέρδη/(ζημίες)

3.066.459

-5.530.111

2.155.029

-3.712.300

1.763.999

1.907.616

903.436

1.116.149

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

-1.359.527

-1.596.269

-687.956

-991.797

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

-3.993.474

-4.226.025

-1.969.488

-2.163.151

-364.196

-760.086

-353.996

-757.219

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

-886.739

-10.204.876

47.025

-6.508.317

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

-1.546.040

-1.443.596

-1.031.073

-470.842

10.895

15.467

1.987

0

Έσοδα από μερίσματα

0

100.800

0

100.800

Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις

0

0

0

0

-2.421.884

-11.532.206

-982.061

-6.878.360

515.992

2.131.549

207.542

2.134.649

-1.905.892

-9.400.656

-774.519

-4.743.711

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
διακοπείσες δραστηριότητες (β)

0

0

0

0

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες και διακοπείσες
δραστηριότητες (α)+(β)

-1.905.892

-9.400.656

-774.519

-4.743.711

237.102

-1.407.927

446.516

-1.636.250

0

0

0

0

-54.534

323.823

-102.699

376.337

182.569

-1.084.104

343.817

-1.259.912

-1.723.323

-10.484.760

-430.702

-6.003.623

-0,1906

-0,9401

-0,0775

-0,4744

1.222.516

1.096.883

611.474

550.753

335.777

-9.107.993

658.500

-5.957.565

Λοιπά έσοδα

Λοιπά έξοδα

Επενδυτικά αποτελέσματα

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
Μείον: φόροι
Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους από
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (α)

5.10

Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap)
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναβαλλόμενη φορολογία
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

5.12

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους ανά
μετοχή-σε ευρώ
Αποσβέσεις
Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA)

5.14
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Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Σημ

Ποσά σε ευρώ

Ομιλος
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπα 1.1.2009

Αποθεματικά από
αποτίμηση παγίων
σε τρέχουσες αξίες

Αποθεματικά
κεφάλαια

Υπέρ το άρτιο

Χρεωστική
υπεραξία από
εξαγορά
συγγενούς
εταιρείας

Αποτελέσματ
α εις νέον

Δικαιώματα
Μειοψηφίας

Σύνολο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

13.500.000

9.875.000

14.003.364

796.210

-934.785

18.160.779

55.400.568

2.021.590

57.422.158

0

0

0

0

0

0

0

-25.200

-25.200

Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό)
Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)
Τακτικο αποθεματικο από κέρδη προηγ χρήσης
Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης

0
0
0
0

0
0
0
0

-383.305
34.939
26.704
481.114

0
0
0
0

0
0
0
0

383.305
0
-26.704
-481.114

0
34.939
0
0

0
0
0
0

0
34.939
0
0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

0

0

159.453

0

0

-124.514

34.939

-25.200

9.739

0
13.500.000

0
9.875.000

0
14.162.817

0
796.210

0
-934.785

-13.803.638
4.232.628

-13.803.638
41.631.869

-52.569
1.943.821

-13.856.206
43.575.691

0,000
0,000

0,000
0,000

0

0

0,000

0

0

0

0,000
0

13.500.000

9.875.000

14.142.222

958.285

-934.785

-1.018.095

36.522.626

1.917.097

38.439.723

18.473

Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1 - 30.6.2009
Διανεμηθέντα μερίσματα

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπα 30.6.2009

Υπόλοιπα 1.1.2010
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1 - 30.6.2010

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων
Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)

0

0

18.473

0

0

0

18.473

0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

0

0

18.473

0

0

0

18.473

0

18.473

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

0

0

0

0

-3.055.032

-3.055.032

-120.219

-3.175.251

13.500.000

9.875.000

14.160.695

958.285

-934.785

-4.073.127

33.486.067

1.796.878

35.282.945

0

0

0

Υπόλοιπα 30.6.2010
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ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά σε ευρώ

Εταιρεία
Μετοχικό κεφάλαιο

Υπόλοιπα 1.1.2009
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2009

Υπέρ το άρτιο

Λοιπά αποθεματικά
12.756.734

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

13.500.000

9.875.000

19.438.543

55.570.277

Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)

0

0

Διαφορές Φορολογικού Ελεγχου (Μη αναγνωρισθέν αποθεματικό)

0

0

34.939

0

34.939

-383.305

383.305

Τακτικο αποθεματικο από κέρδη προηγ χρήσης

0

0

26.704

-26.704

0
0

Αφορολόγητα αποθεματικά από κέρδη προηγ χρησης

0

0

481.114

-481.114

0

Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση

0

0

159.453

-124.514

34.939

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

0

0

0

-10.484.760

-10.484.760

Υπόλοιπα 30.6.2009

13.500.000
0,000
0

9.875.000
0,000
0

12.916.187

8.829.269

0

0

45.120.456
0,000
0

Υπόλοιπα 1.1.2010
Μεταβολές καθαρής θέσης 1.1-30.6.2010

13.500.000

9.875.000

12.799.885

5.967.437

42.142.322

0

0

18.473

0

18.473

0
0
13.500.000
0

0
0
9.875.000
0

18.473
0
12.818.358
0

0
-1.723.323
4.244.114
0

18.473
-1.723.323
40.437.471
0

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων

Προσαρμογές καθαρής θέσης εκτός αποτελεσμάτων
Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options)
Καθαρό κέρδος (ζημία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Υπόλοιπα 30.6.2010
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Ενδιάμεσα Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα )

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 - 30.6.2010
1.1 - 30.6.2009
1.1 - 30.6.2010
1.1 - 30.6.2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων
-4.152.295
-14.889.824
-2.421.884
-11.532.206
Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων
Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας
Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/μείον προσαρμ. για μεταβ. λ/σμών κεφ.
κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ.
δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)

1.880.219
-59.638
698.153
330.310

1.756.357
-63.765
46.371
-136.034

1.222.516
0
395.422
0

1.096.883
0
37.489
0

-152.648
-10.673
4.084.403

642
-74.383
4.065.719

-112.658
0
1.758.953

642
34.939
1.644.560

-2.346.924
-10.515.636
9.512.059

21.947.621
13.322.007
-5.548.931

-1.573.843
-8.163.335
8.377.832

-3.921.504
-2.517

-4.167.050
-694.870

-1.589.412
0

18.723.338
11.990.185
-5.850.573
0
-1.963.221
0

-4.656.691

15.563.861

-2.106.408

14.182.036

-343.502

-1.750.443

-267.023

-1.511.719

27.199
118.509

326.017
0

23.627
91.586

317.642
0

-197.795

-1.424.426

-151.810

-1.194.076

11.935.553

2.802.014

6.068.989

43.533

0

-10.847.563

0

-9.252.765

-149.689

-197.073

0

-4.397

0

-25.200

0

0

11.785.864

-8.267.822

6.068.989

-9.213.629

6.931.378

5.871.613

3.810.771

3.774.331

12.773.930

12.439.170

11.249.019

10.693.816

19.705.308

18.310.783

15.059.790

14.468.147

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις
(χρεολύσια)
Καταβολή μερισμάτων και αμοιβών Διευθ. Προσωπικού
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου
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Σημειώσεις επί της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης

5
5.1

Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και το 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 στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών
Λαμίας, Τ.Κ. 32011, η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι www.sidma.gr και είναι εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος Βασικά Μέταλλα). Με βάση την απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου από
τις 12/4/2010 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην κατηγορία υπό επιτήρησης.
Στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις, εκτός από την Εταιρία ΣΙΔΜΑ Α.Ε. περιλαμβάνονται με τη
μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και οι κάτωθι εταιρίες:
•

Η κατά 80% θυγατρική «ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή υλικών
επικάλυψης και πετασμάτων, η έδρα της οποίας είναι στο Χαλάνδρι (Βασ. Γεωργίου 30, Τ.Κ. 15233)
και τα κεντρικά γραφεία διοίκησης της, στα Οινόφυτα Βοιωτίας στο 54ο χιλιόμετρο της Εθνικής
Οδού Αθηνών Λαμίας.

•

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".

5.2

Βάση Παρουσίασης

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου εταιριών «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορούν το α’ εξάμηνο της χρήσεως 2010. Έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τo ΔΛΠ 34
“Ενδιάμεση

Χρηματοοικονομική

Πληροφόρηση”

και

αποτελούν

τμήμα

των

ετήσιων

οικονομικών

καταστάσεων της χρήσης 2010, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2010, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ.
5.3

Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων του
τριμήνου 2010, είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων καθώς και όλων των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων που
είχαν συνταχθεί κατά την πρώτη εφαρμογή των Δ.Λ.Π., με εξαίρεση τις επιπτώσεις από την υιοθέτηση των
προτύπων και διερμηνειών που περιγράφονται παρακάτω.
5.4

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι
υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης η μεταγενέστερα.
Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.

Πρότυπα υποχρεωτικά για τη χρήση 31 Δεκεμβρίου 2010
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ΔΠΧΑ

3

(Αναθεωρημένο)

«Συνενώσεις

Επιχειρήσεων»

και

ΔΛΠ

27

(Τροποποιημένο)

«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων επιχειρήσεων οι
οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσματα της αναφερόμενης
περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι
αλλαγές περιλαμβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και την αναγνώριση
μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου τιμήματος (“contingent consideration”) στα
αποτελέσματα. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών
συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. Το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το
λογιστικό χειρισμό για τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας
του ελέγχου θυγατρικής. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, σε κάθε συνένωση επιχειρήσεων, ο
αποκτών να επιμετρά τυχόν μη ελέγχουσα συμμετοχή στον αποκτώμενο είτε στην εύλογη αξία είτε στο
αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών
στοιχείων του αποκτώμενου. Ο Όμιλος εφαρμόζει αυτές τις αλλαγές από την 1η Ιανουαρίου 2010.
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς» - πρόσθετες απαλλαγές
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη
φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου
και αερίου, τον καθορισμό για το κατά πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις υποχρεώσεις
παροπλισμού οι οποίες περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση
δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο όμιλος έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το λογιστικό χειρισμό
για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις
ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή
υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να εφαρμόζονται, σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα
των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της λογιστικής αντιστάθμισης. Η τροποποίηση αυτή δεν
εφαρμόζεται στον Όμιλο.
ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται για τις
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 30 Μαρτίου 2009)
Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης. Η διερμηνεία αυτή
δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο.
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ΕΔΔΠΧΑ 15 – Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ,
εφαρμόζεται από 1 Ιανουαρίου 2010)
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για τις πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ.
όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν
το έσοδο ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η
διερμηνεία διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύμφωνα με την
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρμόζεται από 1 Ιουλίου 2009)
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο ξένου νομίσματος
που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για
λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39. Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με
τον οποίο μία οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια
κεφάλαια στα αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. Η
διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική αντιστάθμισης για
οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό.
ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους»
Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων (non-reciprocal)
διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους μετόχους που ενεργούν υπό την
ιδιότητά τους ως μέτοχοι: α) διανομές μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν
στους μετόχους την επιλογή απολαβής είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Η
διερμηνεία αυτή δεν επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την
ΕΕ, εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 31 Οκτώβρη 2009)
Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις οποίες η οικονομική οντότητα
λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να
χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες
περιπτώσεις, η οικονομική οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν
μόνο για την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2009 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον
Ιούλιο 2009. Οι παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονομική περίοδο / χρήση. Επίσης,
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
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ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας κοινοπραξίας και οι
συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2.
ΔΠΧΑ 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με τα
περιουσιακά στοιχεία του τομέα.
ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση
συμμετοχικών τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο.
ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών»
Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο
στην κατάσταση της οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως
χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις.
ΔΛΠ 18 «Έσοδα»
Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον καθορισμό ως προς το αν η οικονομική
οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος/εντολέας ή πράκτορας.
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να
επιμεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας όπως
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τομέων).
ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά το
λογιστικό χειρισμό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και
(β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις οικονομικές οντότητες
κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία
συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές.
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ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων/προστίμων από
προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για
τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση
ταμειακών ροών μιας προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα
αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή ροή επηρεάζει τα
αποτελέσματα.
ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την ημερομηνία της
απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση
επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.
ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό,
κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του
ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισμένες
προϋποθέσεις.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές από 1 Ιανουαρίου 2011
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9
κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων,
την απομείωση της αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,
συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό
μοντέλο της οικονομικής οντότητας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ
9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η οικονομική οντότητα απαιτείται να
επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις
αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία.
Εντούτοις, η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και
μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς
εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα
χρηματοοικονομικό μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν
μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα συνεχίσουν να
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της επιμέτρησης σε κόστος για τις μη
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εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το
κόστος μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να
εφαρμοστεί νωρίτερα από τον Όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν
υιοθετηθεί, ο Όμιλος θα αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2013.
ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011)
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάμεσα σε συνδεδεμένα
μέρη δημοσίου (government-related entities) και να αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους.
Συγκεκριμένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις
λεπτομέρειες όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, αποσαφηνίζει
και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων,
των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις
ατομικές όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από
την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα δικαιώματα
πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής
για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα
συγκεκριμένο ποσό οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα
προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής αναλογικά σε όλους
τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής
αναφοράς» - γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2010)
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει για τις εταιρείες που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ τις ίδιες
διατάξεις μετάβασης που περιλαμβάνονται στην τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τη συγκριτική
πληροφόρηση που αφορά τις γνωστοποιήσεις της νέας ιεράρχησης τριών επιπέδων εύλογης αξίας. Η
συγκεκριμένη τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο όμιλος
έχει ήδη μεταβεί στα ΔΠΧΑ.
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς τίτλους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2010)
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που εκδίδει
συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη ή εν μέρει, μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή
δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική οντότητα υπόκειται σε
ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε πρόωρη καταβολή των εισφορών για
κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να
αντιμετωπίσει το όφελος από μια τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει
εφαρμογή στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων βελτιώσεων
για το 2010 του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον
Μάιο 2010. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2011. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται
διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Οι τροποποιήσεις αφορούν: (α) πρόσθετες γνωστοποιήσεις αν μία οικονομική οντότητα αλλάξει τις
λογιστικές της πολιτικές ή την εφαρμογή των απαλλαγών του ΔΠΧΑ 1 αφού έχει ήδη δημοσιεύσει
ενδιάμεσες οικονομικές πληροφορίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 34, (β) απαλλαγές όταν η βάση αναπροσαρμογής
χρησιμοποιείται ως «τεκμαιρόμενο κόστος», και (γ) απαλλαγές για τις οικονομικές οντότητες που υπόκεινται
σε ειδική ρύθμιση να χρησιμοποιήσουν ως «τεκμαιρόμενο κόστος» για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις ή τα
άυλα περιουσιακά στοιχεία τις λογιστικές αξίες σύμφωνα με τις προηγούμενες ΓΠΛΑ οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων»
Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με: (α) συμφωνίες ενδεχόμενου τιμήματος
που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων με ημερομηνίες απόκτησης που προηγούνται της εφαρμογής
του ΔΠΧΑ 3 (2008), (β) την επιμέτρηση της μη ελέγχουσας συμμετοχής, και (γ) λογιστική αντιμετώπιση των
συναλλαγών πληρωμής που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που αποτελούν μέρος μιας επιχειρηματικής
συνένωσης, συμπεριλαμβανομένων των επιβραβεύσεων που βασίζονται σε αξίες μετοχών και που δεν
αντικαταστάθηκαν ή εκούσια αντικαταστάθηκαν.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Οι

τροποποιήσεις

περιλαμβάνουν

πολλαπλές

διευκρινίσεις

χρηματοοικονομικών μέσων.
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι οικονομικές οντότητες μπορούν να παρουσιάζουν την ανάλυση των
συστατικών στοιχείων των λοιπών συνολικών εσόδων είτε στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
είτε στις σημειώσεις.
ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις των ΔΛΠ 21, ΔΛΠ 28 και ΔΛΠ 31 που απορρέουν από την
αναθεώρηση του ΔΛΠ 27 (2008) πρέπει να εφαρμόζονται μελλοντικά.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχές γνωστοποίησης που πρέπει να εφαρμόζονται σε σχέση
με σημαντικά γεγονότα και συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών αναφορικά με επιμετρήσεις
στην εύλογη αξία, καθώς και στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών πληροφοριών από την πιο
πρόσφατη ετήσια έκθεση.
ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα Πιστότητας Πελατών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του όρου «εύλογη αξία», στο πλαίσιο της επιμέτρησης της
επιβράβευσης των προγραμμάτων πιστότητας πελατών.
5.5

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 2010, είχαν ως εξής:
Επωνυμία

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.
SIDMA WORLDWIDE LIMITED
SIDMA ROMANIA SRL
SIDMA BULGARIA S.A

Συνολικό
Άμεσο
Έμμεσο
Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Συμμετοχής Συμμετοχής Συμμετοχής

Μητρική
80%
100%
0%
0%

0%
0%
100%
100%

Μητρική
80%
100%
100%
100%

Χώρα
Εγκατάστασης

Μέθοδος Ενοποίησης

Τομέας Δραστηριότητας

Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Ρουμανία
Βουλγαρία

Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

Παραγωγή Πανέλων
Συμμετοχική
Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα
Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου 2010, 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 "ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό
Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό με το οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις για την
περίοδο 1.1.2010-30.6.2010 ανέρχεται σε 24,18%.

5.6

Πληροφόρηση κατά τομέα

Ο Όμιλος, με αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς» το οποίο αντικαθιστά
το ΔΛΠ 14 «Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα Δραστηριότητας». 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 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που είναι
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υπεύθυνο 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 ΣΙΔΜΑ έχει δύο
λειτουργικούς τομείς τον τομέα χάλυβα και τον τομέα των πανέλων.
Ο Τομέας χάλυβα απαρτίζεται από τις δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης της Μητρικής ΣΙΔΜΑ ΑΕ
καθώς και των Θυγατρικών στα Βαλκάνια SIDMA BULGARIA S.A. και SIDMA ROMANIA S.R.L. στη Βουλγαρία
και Ρουμανία αντίστοιχα.
Ο Τομέας πανέλων απαρτίζεται από τη δραστηριότητα κατασκευής και εμπορίας πανέλων, της Θυγατρικής
εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.

Περίοδος από 01.01.2010 έως 30.06.2010
Χάλυβας
Πανέλα
Διεταιρικά
Σύνολο

Ποσά σε ευρώ
Πωλήσεις σε τρίτους
Πωλήσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Σύνολο πωλήσεων τομέα

Περίοδος από 01.01.2009 έως 30.06.2009
Χάλυβας
Πανέλα
Διεταιρικά
Σύνολο

56.257.944

6.120.783

62.378.727

52.667.309

8.397.103

237.763

0

-237.763

0

1.387.278

0

-1.387.278

61.064.412
0

56.495.707

6.120.783

-237.763

62.378.727

54.054.588

8.397.103

-1.387.278

61.064.412

Λειτουργικά κέρδη

-441.549

-539.562

-46.085

-1.027.196

-12.065.318

287.852

-43.488

-11.820.954

Κέρδη προ φόρων

-3.321.783

-783.855

-46.658

-4.152.295

-14.748.406

30.357

-171.775

-14.889.824

Κέρδη μετά φόρων

-2.723.044

-610.468

-37.997

-3.371.509

-12.227.686

-49.986

-145.540

-12.423.212

169.230.891

23.174.548

192.405.439

168.630.271

25.028.537

0
192.405.439

21.394.920
190.025.191

157.122.495

134.780.265

15.302.852

150.083.117

0
157.122.495

695.917
135.476.182

6.348
15.309.200

-702.264
0
-702.264 150.083.117

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Στοιχεία ενεργητικού συνδεδεμένων
επιχειρήσεων

25.013.726
194.244.617

Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις συνδεδεμένων
επιχειρήσεων

-3.976
-25.009.750
23.170.572 -25.009.750

142.972.360

14.150.135

188.839
143.161.198

36.134
14.186.269

-224.972
-224.972

193.658.807

0
-21.394.920
0
25.028.537 -21.394.920 193.658.807

Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση
του ομίλου, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό καθώς επίσης και η ανάλυση κατά λειτουργικό τομέα.
Ποσά σε ευρώ
Εταιρία
Μητρική
ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ
SIDMA BULGARIA SA
SIDMA ROMANIA SRL
Σύνολο Ομίλου

5.7

Περίοδος 1.1 - 30.6.2010
Ελλάδα
Εξωτερικό
36.515.093
1.555.077
5.260.106
860.677
0
6.662.330
0
11.525.443
41.775.198
20.603.528

Σύνολα
38.070.170
6.120.783
6.662.330
11.525.443
62.378.727

Περίοδος 1.1 - 30.06.2009
Ελλάδα
Εξωτερικό
37.730.916
866.260
7.232.781
1.164.322
0
5.690.948
0
8.379.185
44.963.697
16.100.715

Σύνολα
38.597.177
8.397.103
5.690.948
8.379.185
61.064.412

Ενσώματες ακινητοποιήσεις και αϋλα περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.6.2010, αναλύονται
στους παρακάτω πίνακες:
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Ομίλου
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Οικόπεδα

Κτίρια

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 1.1.2009

17.551.385
0
-79.098
17.472.288

25.343.942
-2.826.884
-309.778
22.207.281

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 31.12.2009

0
0
0
0
-92.827
17.472.288
0
-92.827
17.379.461
92.826
0
0
0
0
-48.994
17.472.288
0
-141.821
17.330.467

4.339.995
-8.375
-882.334
592
-215.555
29.365.784
-3.708.626
-215.555
25.441.604
-3.234.323
31.064
0
-462.092
0
-108.376
29.396.849
-4.170.718
-323.931
24.902.200

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 30.06.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 30.06.2010

Μηχ/γικός
Λοιπός
Μεταφορικά
Ακινητοποιήσεις
Σύνολο
μέσα
εξοπλισμός υπό εκτέλεση
εξοπλισμός
21.743.223
1.809.470
1.524.317
5.461.673 73.434.011
-7.198.626
-730.841
-1.126.370
0 -11.882.721
-112.942
-8.467
-2.584
-301
-513.170
14.431.655
1.070.163
395.362
5.461.372 61.038.120
3.440.678
-279.035
-2.249.292
4.428
-62.552
24.791.925
-9.443.490
-62.552
15.285.883
-854.228
158.550
-48.528
-1.163.292
47.250
-42.299
24.901.947
-10.559.532
-104.851
14.237.565

114.940
-17.889
-226.244
12.411
-4.956
1.898.054
-944.674
-4.956
948.424
121.738
17.462
-46.424
-109.862
42.047
-1.041
1.869.092
-1.012.489
-5.997
850.607

138.470
7.389
-116.074
-248
-4.091
1.667.591
-1.242.692
-4.091
420.809
-25.445
40.454
0
-59.417
0
-1.779
1.708.045
-1.302.109
-5.870
400.066

3.305.093
-8.012.617
0
0
-1.081
753.848
0
-1.081
752.767
4.708.603
363.678
-280.034
0
0
-247
837.493
0
-1.328
836.165

11.339.176
-8.310.527
-3.473.944
17.183
-381.061
75.949.490
-15.339.482
-381.061
60.228.948
611.209
-374.986
-1.794.663
89.298
-202.736
76.185.714
-17.044.848
-583.797
58.557.069

Εταιρίας
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009
check
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 30.06.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30.06.2010

Οικόπεδα

Κτίρια

14.502.877
0
14.502.877

14.832.744
-1.631.904
13.200.840

Μηχ/γικός
Μεταφορικά
Ακινητοποιήσεις
Λοιπός
Σύνολο
εξοπλισμός
μέσα
εξοπλισμός υπό εκτέλεση
13.182.901
1.257.940
1.186.655
5.128.200 50.091.316
-4.709.831
-427.873
-969.228
0 -7.738.836
8.473.070
830.067
217.427
5.128.200 42.352.480

4.328.298
-510.177
14.502.877
0
14.502.877
0

14.502.877
0
14.502.877

19.161.041
-2.142.080
17.018.961
0
31.064
0
-285.441
0
19.192.106
-2.427.521
16.764.584

3.152.953
-590.097
-1.424.117
24.545
15.745.758
-6.109.403
9.636.354
0
152.440
-48.528
-744.372
47.250
15.849.670
-6.806.525
9.043.145

120.640
-8.329
-162.660
2.664
1.370.250
-587.869
782.381
0
7.443
-57.030
-81.105
45.575
1.320.664
-623.399
697.265

Ομίλου

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 1.1.2009

691.115
0
0
691.115

Λογισμικά
προγράμματα
1.210.285
-564.324
-873
645.087

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 31.12.2009

0
0
0
0
0
691.115
0
0
691.115

69.655
-15.105
-175.867
0
-838
1.264.835
-740.191
-838
523.806

69.655
-15.105
-175.867
0
-838
1.955.950
-740.191
-838
1.214.921

691.115
0
0
691.115

12.326
-1.450
-86.784
0
-126
1.275.712
-826.975
-964
447.772

12.326
-1.450
-86.784
0
-126
1.966.827
-826.975
-964
1.138.887

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Συναλλαγματικές διαφορές
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 30.6.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Λογιστική αξία την 30.6.2010

Υπεραξία
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Σύνολο
1.901.400
-564.324
-873
1.336.202

102.798
-986
-71.896
344
1.288.466
-1.040.780
247.686
0
39.188
0
-39.651
0
1.327.655
-1.080.431
247.223

2.508.975 10.213.664
-7.529.175 -8.128.587
-2.168.850
27.553
108.001 52.176.393
0 -9.880.134
108.001 42.296.259
0
304.594
534.730
-280.034
-385.591
-1.150.569
92.826
132.561 52.325.532
0 -10.937.876
132.561 41.387.655
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ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 1.1.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 1.1.2009

Εταιρίας
Λογισμικά
Σύνολο
προγράμματα
1.073.878
1.073.878
-511.684
-511.684
562.194
562.194

Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2009
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31.12.2009
Προσθήκες
Πωλήσεις-Μειώσεις-Διαγραφές
Αποσβέσεις χρήσεως
Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 30.06.2010
μείον:Συσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 30.06.2010

5.8

62.848
-14.930
-140.781
0
1.121.796
-652.465
469.331
12.326
-71.947
1.134.122
-724.413
409.710

62.848
-14.930
-140.781
0
1.121.796
-652.465
469.331
0
12.326
0
-71.947
0
1.134.122
-724.413
409.710

Συμμετοχές – χρεόγραφα

Κατά την τρέχουσα περίοδο 1.1-30.06.2010 δεν πραγματοποιήθηκε καμία μεταβολή στα ποσοστά
συμμετοχής ούτε στη σύνθεση των μετοχικών κεφαλαίων των θυγατρικών και συγγενών εταιριών.
5.9

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Την 30/6/2010 απαιτήσεις € 36.158.985 (2009: 29.848.083) και € 50.061.097 (2009: 44.674.584) αφορούν
πελάτες χωρίς καθυστέρηση στην αποπληρωμή της οφειλής τους (υπόλοιπα μέχρι και 150 μέρες από την
έκδοση του τιμολογίου), για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
Η εταιρεία κατά βάση, απαιτήσεις από πελάτες από την λήξη των οποίων έχει παρέλθει διάστημα μικρότερο
των τριών μηνών δεν τις θεωρεί επισφαλείς. Την 30/06/2010 απαιτήσεις από πελάτες οι οποίες έχουν λήξει
και δεν έχουν απομειωθεί ήταν € 25.412.717 (2009: 20.972.502) για τον Όμιλο και € 21.128.294 (2009:
18.645.780) για την Εταιρεία. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε πελάτες οι οποίοι δεν έχουν προϊστορία μη
εισπραξιμότητας. Η εταιρεία παρακολουθεί τα υπόλοιπα των απαιτήσεων της και σχηματίζει προβλέψεις για
επισφάλειες σε εξατομικευμένη βάση, εφόσον κρίνει πιθανή την αδυναμία είσπραξής τους. Ως μέτρο
αδυναμίας είσπραξης χρησιμοποιεί την παλαιότητα του υπολοίπου, την πτώχευση του οφειλέτη και την
αντικειμενική δυσκολία του οφειλέτη. Η ανάλυση έχει ως εξής:

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Επιταγές εισπρακτέες
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά
συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολο

Ομίλου
30.6.2010
31.12.2009
38.747.523
29.002.859
2.154.362
1.555.838
34.308.302
34.865.692
263.627
5.027.697
0
-3.364.714
77.136.798
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222.697
4.017.831
0
-2.661.573
67.003.344

Εταιρίας
30.6.2010
31.12.2009
29.504.263
22.090.896
20.000
29.650
27.643.483
26.068.415
119.533
2.990.505
0
-1.903.856
58.373.928

304.903
2.568.192
0
-1.553.856
49.508.200
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Χρονικός Ορίζοντας (Μέρες)
0-120
121-150
151-180
180+
Σύνολο

Ομίλου
30.06.2010
31.12.2009
41.089.443
34.977.329
8.971.654
9.697.255
11.631.637
12.486.108
13.781.080
8.486.394
75.473.814
65.647.086

Εταιρίας
30.06.2010
31.12.2009
28.319.497
21.150.693
7.839.488
8.697.390
11.039.449
11.860.377
10.088.845
6.785.403
57.287.279 48.493.864

5.10 Φόροι εισοδήματος
• Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπολογίσθηκε φόρος εισοδήματος της περιόδου 1.1-30.6.2010 καθώς η
εταιρία παρουσίασε ζημιογόνο αποτέλεσμα.
• Ο αναβαλλόμενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές μεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης
υπολογίστηκε με συντελεστή 23%.
5.11 Κύκλος εργασιών
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩΔ 03 για το διάστημα 1.1.2010 έως 30.6.2010 και
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι:
1.1-30.6.2010
Ομίλου
Εταιρείας

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ
Κωδ. 27.10

Κωδ. 24.10

Κωδ. 51.52

Κωδ. 46.72

Κωδ. 28.11

Κωδ. 25.11

Κωδ. 28.51
Κωδ. 27.22

Κωδ. 25.61
Κωδ. 24.20

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και
σιδηροκραμάτων
Χονδρικό
εμπόριο
μετάλλων
και
μεταλλευμάτων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών
μεταλλικών σκελετών
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων
Σύνολο

1.1-30.6.2009
Ομίλου
Εταιρείας

27.568.854

25.077.844

26.090.413

24.176.315

27.146.662

11.444.259

25.253.498

13.555.054

5.903.516

0

8.259.409

0

1.753.138
6.556
62.378.727

1.657.468
6.556
38.186.126

1.459.991
1.102
61.064.412

1.367.027
1.102,230
39.099.498

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική Εταιρία πραγματοποίησε το α΄ εξάμηνο του 2010 και πωλήσεις
για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 21.287.679 έναντι ευρώ 20.225.554 της αντίστοιχης
προηγουμένης περιόδου.
5.12 Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Η ανάλυση των λοιπών συνολικών εσόδων μετά από φόρους για το διάστημα 1.1.2010 έως 30.6.2010 και
την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως, είναι η κάτωθι:

Ποσά σε ευρώ.
Αντιστάθμιση κινδύνου διακύμανσης επιτοκίου (swap)
Συναλλαγματικές διαφορές
Αναβαλλόμενη φορολογία κατ. Διευρυμένου εισοδήματος
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Ομίλου
1.1 - 30.6.2010 1.1 - 30.06.2009
-1.684.364
249.275
-136.034
4.317
387.404
-57.333
196.258
-1.432.995

Εταιρίας
1.1 - 30.6.2010 1.1 - 30.06.2009
-1.407.927
237.102
0
0
323.823
-54.534
182.569
-1.084.104

5.13 Μακροπρόθεσμος και Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός
Ο Μακροπρόθεσμος δανεισμός αναφέρεται κυρίως σε ομολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η Εταιρία και ο
Όμιλος τα οποία είναι απλά, μη μετατρέψιμα και διαιρούνται σε απλές ανώνυμες ομολογίες. Παρέχουν στους
ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου, είναι διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) ετών και είναι
πληρωτέα στη λήξη τους. Κανένα από τα μακροπρόθεσμα δάνεια δεν λήγει μέσα στο 2010.
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30.6.2010
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων (α)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια τραπεζών
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση
Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring
Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β)
Γενικό Σύνολο (α)+(β)

Έως 1 έτος
Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη
Σύνολα

Ομίλου
31.12.2009

30.6.2010

Εταιρίας
31.12.2009

28.284.114
0
28.284.114
0

80.025.509
51.776
80.077.286
0

13.781.761
0
13.781.761
0

65.483.841
0
65.483.841
0

35.668.955
760.095

24.063.345
246.492

14.274.694
0

8.026.354
0

52.225.548

666.015

51.500.000

0

0
88.654.598
0

0
24.975.852
0

65.774.694
0

0
8.026.354
0

116.938.712

105.053.138

79.556.454

73.510.195

Ομίλου
30.6.2010
31.12.2009
35.550.623
24.577.739
65.767.065
63.770.556
15.621.024
16.663.683
0
41.161
116.938.712
105.053.138

Εταιρίας
30.6.2010
31.12.2009
14.274.693
8.026.354
51.500.000
52.483.841
13.781.761
13.000.000
0
0
79.556.454
73.510.195

Την 30.06.2010 ο Όμιλος έχει συνολικό δανεισμό 116.938.712 Ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,9% ενώ η Εταιρία
έχει συνολικό δανεισμό 79.556.454 Ευρώ με μέσο επιτόκιο 4,4%.
Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται βάρη πέρα από προσημειώσεις
υποθηκών συνολικού ποσού € 4,5 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της θυγατρικής Εταιρίας SIDMA
Romania S.R.L. και μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας ύψους € 10. εκ. που έχουν δοθεί για
εξασφάλιση ομολογιακού δανείου ποσού € 8 εκ. της Εταιρίας.
5.14 Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Kέρδη/(ζημίες) άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή)

Ομίλου
30.6.2010
30.6.2009
-3.249.416 -12.413.214
10.000.000 10.000.000
-0,3249
-1,2413

Εταιρίας
30.6.2010
30.6.2009
-1.905.892 -9.400.656
10.000.000 10.000.000
-0,1906
-0,9401

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.
5.15 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
Για τη μητρική εταιρεία και τη θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός έλεγχος μέχρι και
τη χρήση 2007.
Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ισχύουν τα εξής: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί
φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2008, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008, ενώ η
«SIDMA Bulgaria SA» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 έως 2009 και λόγω ζημιογόνων
αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι φόροι.
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του α΄ εξαμήνου

2010), τα

αποτελέσματα της εταιρίας και του ομίλου, έχουν επιβαρυνθεί με προβλέψεις για ενδεχόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις ποσού 120.000 € και 267.000 € αντίστοιχα.
5.16 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αποτελείται από 10.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας € 1,35. Όλες οι μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Δεν υπήρξε
καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου
5.17 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσμεύσεις
Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρία και οι θυγατρικές της εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε
διάφορές δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η
Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν
χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου ή της
Εταιρίας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας τους.
Το ποσό της πρόβλεψης για τις πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές και επισφαλούς
εισπράξεως απαιτήσεις την 30 Ιουνίου 2010 ανέρχεται για τον Όμιλο σε € 3.365 χιλ και για την Εταιρία σε €
1.904 χιλ.
Εγγυήσεις
Ο Όμιλος την 30 Ιουνίου 2010, είχε τις παρακάτω εγγυήσεις :
Απαιτήσεις
•

Είχε λάβει εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 2.722 χιλ.
Υποχρεώσεις

•

Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 10 χιλ.

•

Είχε παράσχει εγγυητικές επιστολές επισφ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 6.653 χιλ.

5.18 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Άτομα
Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Όμιλος
Εταιρία
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
309
350
175
197

5.19 Συνδεδεμένα μέρη
Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη
της τρέχουσας περιόδου 30.6.2010 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες:
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1. Από πωλήσεις και αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων:
Ποσά σε ευρώ.
Πωλήσεις
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

Ποσά σε ευρώ.
Λοιπά έσοδα
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία
0
913.651
913.651

115.957
521.359
637.316

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία
0
1.284.263
1.284.263

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία

Ποσά σε ευρώ.
Αγορές
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

0
6.574.478
6.574.478

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία

Ποσά σε ευρώ.
Λοιπά έξοδα
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

16.374
1.284.263
1.300.637

48.611
2.143.196
2.191.808

0
205.138
205.138

0
68.000
68.000

2. Υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Ποσά σε ευρώ.
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία
0
1.682.115
1.682.115

Ποσά σε ευρώ.
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολα

108.853
1.336.442
1.445.295

1.1-30.6.2010
Όμιλος
Εταιρία
0
16.712.928
16.712.928

52.897
14.873.675
14.926.572

3. Παροχές προς την Διοίκηση
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όμιλο και την Εταιρία κατά
την 30.6.2010 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.

Ποσά σε ευρώ

Όμιλος
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών
Αμοιβές μελών Δ.Σ.

551.308
176.220
727.528

700.006
516.136
1.216.142

Εταιρία
1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009
325.726
120.920

407.656
304.060

446.646

711.716

Οι προαναφερόμενες αμοιβές είναι βραχυπρόθεσμες. Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές,
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη.
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5.20 Επεξηγήσεις για συγκριτικά στοιχεία προηγούμενης περιόδου
Όπου ήταν αναγκαίο στοιχεία των Καταστάσεων Συνολικών Εσόδων, Οικονομικής Θέσης και Ταμειακών
Ροών της προηγούμενης χρήσης καθώς και της ενδιάμεσης περιόδου 1/4/-30/6/2009 αναδιατάχθηκαν για να
συμφωνούν με τις αλλαγές στην παρουσίαση των στοιχείων της κλειόμενης περιόδου. Από τις αναδιατάξεις
αυτές, επίδραση υπήρχε μόνο στα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για το
ενδιάμεσο τρίμηνο 1/4-30/6/2009 όπως αναλύεται αμέσως παρακάτω. Δεν υπήρχε καμία άλλη επίδραση
στα Αποτελέσματα που κατανέμονται στους μετόχους ή την μειοψηφία, στα Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων & αποσβέσεων και το σύνολο του ενεργητικού και
παθητικού, καθώς και στην καθαρή θέση της μειοψηφίας και των μετόχων της Εταιρείας και του Ομίλου. Οι
εν λόγω αναδιατάξεις έγιναν για να καταστούν συγκρίσιμα τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγούμενης
περιόδου με αυτά της παρούσης καθώς επίσης και για την ορθότερη και πληρέστερη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών μεγεθών της εταιρείας και του Ομίλου. Οι αναδιατάξεις που έγιναν έχουν ως εξής:
Στις Καταστάσεις Συνολικών Εσόδων του Ομίλου για την συγκρίσιμη ενδιάμεση περίοδο 1/4-30/6/2009 δεν
απεικονίστηκαν οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές ενσωμάτωσης θυγατρικών εταιριών εξωτερικού
ποσού 340.157, οι οποίες στις δημοσιευμένες καταστάσεις της 30.6.2009 εμφανίσθηκαν στο δεύτερο
τρίμηνο (1.4.-30.6.2009) αντί του πρώτου (1.1.-31.3.2009).

1/1-31/3/2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ
1/1-30/6/2009

Δημοσιευμένα Αναμορφωμένα Δημοσιευμένα Αναμορφωμένα

1/4-30/6/2009

Δημοσιευμένα

Αναμορφωμένα

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους (από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες)

-6.083.462

-6.083.462

-12.423.212

-12.423.212

-6.339.750

-6.339.750

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

80.396

-259.761

-1.432.995

-1.432.995

-1.513.391

-1.173.234

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-6.003.066

-6.343.223

-13.856.206

-13.856.206

-7.853.141

-7.512.983

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά από φόρους και
δικαιώματα μειοψηφίας (για συνεχιζόμενες δραστηριότητες)

-5.997.175

-6.337.332

-13.803.638

-13.803.638

-7.806.463

-7.466.306

Στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών του Ομίλου της περιόδου 1.1-30.6.2009 απεικονίσθηκαν διακεκριμένα οι
αποσβέσεις των επιχορηγούμενων παγίων ποσού 63.765 €, οι οποίες μεταφέρθηκαν από το κονδύλι «Άλλα
μη ταμειακά έσοδα – έξοδα», στο οποίο είχε αρχικά περιληφθεί.
Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης του Ομίλου και της Εταιρίας της (31/12/2009) μεταφέρθηκαν από το
κονδύλι "Λοιπές Απαιτήσεις", ποσά ύψους 1.274.052 € (Όμιλος) και 1.014.336 € (Εταιρία) αντίστοιχα στο
κονδύλι "Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις". Τα εν λόγω ποσά αφορούν Επισφαλείς
& επίδικους πελάτες και χρεώστες καθώς και Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων.
Επίσης, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Ομίλου και Εταιρίας της (31/12/2009), ποσά ύψους 500.831 €
(Όμιλος) και 496.101 € (Εταιρία) τα οποία αφορούσαν Γραμμάτια πληρωτέα μεταφέρθηκαν από το κονδύλι
"Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις", στο κονδύλι αντίστοιχα "Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις".
Τέλος τα

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή υπολογιζόμενα στα Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από

συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες και όχι στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
αναμορφώθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο ως εξής:
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Ομίλου
1/1-30/6/2009
Δημοσιευμένα

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Kέρδη/(ζημίες) άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή)

-13.803.638
10.000.000
-1,3804

Αναμορφωμένα

-12.413.214
10.000.000
-1,2413

Εταιρίας
1/1-30/6/2009
Δημοσιευμένα

Αναμορφωμένα

-10.484.760
10.000.000
-1,0485

-9.400.656
10.000.000
-0,9401

Ομίλου
1/4-30/6/2009
Δημοσιευμένα

-7.806.463
10.000.000
-0,7806

Αναμορφωμένα

-6.316.561
10.000.000
-0,6317

Εταιρίας
1/4-30/6/2009
Δημοσιευμένα

-6.003.623
10.000.000
-0,6004

Αναμορφωμένα

-4.743.711
10.000.000
-0,4744

5.21 Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό
Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την 30.06.2010 και μέχρι την σύνταξη των Ενδιάμεσων Οικονομικών
Καταστάσεων, που θα δικαιολογούσαν την τροποποίηση ή την προσαρμογή τους.
Χαλάνδρι, 26 Αυγούστου 2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΜΑΡΣΕΛ Λ. ΑΜΑΡΙΛΙΟ

ΣΑΡΑΝΤΟΣ Κ. ΜΗΛΙΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΑΝΙΗΛ Δ. ΜΠΕΝΑΡΔΟΥΤ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ
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Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΑΡΙΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Στοιχεία Και Πληροφορίες
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