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1. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2014-
31.03.2014 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2014 –31.03.2014 είναι 

εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΣΙ∆ΜΑ A.E» κατά την συνεδρίαση της 16/05/2014 

και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sidma.gr όπου και θα παραµείνουν στην 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της 

συντάξεως και δηµοσιοποιήσεως τους. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 16/05/2014 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  

  

  

  

ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ 
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2. Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους µετόχους της Εταιρείας ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη συνοπτική εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της 

Εταιρείας ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 31ης Μαρτίου 2014 και τις σχετικές 

συνοπτικές εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών καθαρής θέσης και 

ταµειακών ροών της τριµηνιαίας περιόδου που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες 

επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση. Η 

∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως 

αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική 

Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί 

αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής 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 ∆ιεθνή 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 τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 

 

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2014 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Λέος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 24881 
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3. Ενδιάµεση Οικονοµική Πληροφόρηση 

3.1. Ενδιάµεσα Στοιχεία Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης (ενοποιηµένα και µη 

ενοποιηµένα) 

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 4.6 52.579.768 53.292.150 38.974.156 39.458.425

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 4.7 572.826 582.194 49.123 60.266

Επενδύσεις σε θυγατρικές 0 0 17.455.837 17.455.837

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 108.896 106.896 87.120 84.742

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1.712.957 1.623.090 1.577.579 1.595.841

54.974.447 55.604.330 58.143.814 58.655.111

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 24.854.583 21.596.062 13.913.087 11.987.988

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 4.8 39.819.676 38.856.071 27.199.597 26.906.104

Λοιπές απαιτήσεις 2.233.181 3.502.050 1.614.376 2.735.205

Ταµιακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 12.380.589 12.779.032 9.677.073 9.080.049

79.288.029 76.733.216 52.404.134 50.709.346

Σύνολο Ενεργητικού 134.262.476 132.337.546 110.547.948 109.364.457

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Αποθεµατικά κεφάλαια 11.988.328 12.432.520 11.026.254 11.457.088

Αποτελέσµατα  εις νέον -42.027.803 -40.316.107 -22.335.418 -21.095.719

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής -6.664.475 -4.508.587 12.065.836 13.736.369

Μη ελέγχουσες συµµετοχές 136.653 147.740

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων -6.527.822 -4.360.847 12.065.836 13.736.369

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.9 47.963.082 45.955.147 47.453.395 45.913.986

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 452.992 482.346 146.781 150.986

Αναβαλλόµενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 63.289 67.577 0 0

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 608.571 631.061 536.053 560.810

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 49.087.933 47.136.131 48.136.229 46.625.782

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 4.9 57.990.365 54.814.626 23.227.702 20.724.058

Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 22.467.534 21.547.028 18.329.533 18.088.132

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση 4.9 6.856.956 9.161.703 6.313.474 8.088.824

Λοιπές υποχρεώσεις 3.581.131 3.391.896 2.209.111 1.897.577

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 806.379 647.009 266.064 203.715

Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρέωσεων 91.702.365 89.562.262 50.345.884 49.002.306

Σύνολο Υποχρεώσεων 140.790.298 136.698.393 98.482.113 95.628.088

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 134.262.476 132.337.546 110.547.948 109.364.457

Σηµ. 

Οµίλου Εταιρίας
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3.2. Ενδιάµεσα Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων (ενοποιηµένα και µη 

ενοποιηµένα)   

Σηµ.

1.1 - 31.03.2014 1.1 - 31.03.2013 1.1 - 31.03.2014 1.1 - 31.03.2013

Κύκλος εργασιών 4.11 24.205.061 23.180.525 14.537.875 13.159.834

Κόστος πωλήσεων -22.463.608 -21.290.338 -13.297.123 -11.749.158

Μικτά κέρδη/(ζηµίες) 1.741.453 1.890.187 1.240.751 1.410.675

Λοιπά έσοδα  1.203.292 930.125 649.439 671.970

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -904.588 -1.038.441 -600.177 -639.141

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -2.392.353 -2.150.454 -1.645.467 -1.633.962

Λοιπά έξοδα -406.015 -13.644 -212.764 -4.233

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

επενδυτικών αποτελεσµάτων
-758.209 -382.226 -568.217 -194.691

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) -1.481.347 -1.578.508 -1.083.197 -980.584

Επενδυτικά αποτελέσµατα -178 0 -178 1.470

Κέρδη/(ζηµίες) προ φόρων -2.239.734 -1.960.734 -1.651.592 -1.173.804

Μείον: φόροι 4.10 86.617 -116.748 -18.440 22.044

Κέρδη/ (ζηµίες) µετά από φόρους από 

συνεχιζόµενες δραστηριότητες -2.153.118 -2.077.482 -1.670.032 -1.151.761

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) -2.153.118 -2.077.482 -1.670.032 -1.151.761

Ιδιοκτήτες Μητρικής -2.142.031 -2.063.320

Μη ελέγχουσες συµµετοχές -11.087 -14.162  

-2.153.118 -2.077.482

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Ποσά που αναταξινοµούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων σε 

µεταγενέστερες περιόδους

Αντιστάθµιση κινδύνου διακύµανσης επιτοκίου (swap) -680 3.463 -680 3.463

Συναλλαγµατικές διαφορές -13.355 -16.610 0 0

Αναβαλλόµενη φορολογία 177 -900 177 -900

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -13.858 -14.047 -503 2.563

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα µετά από 

φόρους -2.166.976 -2.091.529 -1.670.535 -1.149.198

Ιδιοκτήτες µητρικής -2.155.889 -2.077.367

Μη ελέγχουσες συµµετοχές -11.087 -14.162

-2.166.976 -2.091.529

Κέρδη/(ζηµίες)  µετά από φόρους ανά 

µετοχή-σε ευρώ 4.12 -0,2142 -0,2063 -0,1670 -0,1152

Αποσβέσεις 745.586 760.740 502.271 539.846

Κέρδη/ (ζηµίες) προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων  (EBITDA) -12.624 378.514 -65.946 345.156

 Οµίλου Εταιρίας
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3.3. Ενδιάµεσα  Στοιχεία Κατάστασης  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα)  

Ποσά σε ευρώ

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο
Αποθεµατικά 

κεφάλαια

Σ.∆. µετατροπής 

ισολογισµών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Αποτελέσµατα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αναµορφωµένα Υπόλοιπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 12.772.747 -344.949 -29.152.855 6.649.943 238.560 6.888.503

Αποτέλεσµα περιόδου 0 0 0 0 -2.063.320 -2.063.320 -14.162 -2.077.482

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθµιση κινδύνου διακύµανσης επιτοκίου (swap) 0 0 0 0 3.463 3.463 3.463

Συναλλαγµατικές διαφορές -16.610 -16.610 -16.610

Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
0 0 0 0 -900 -900 -900

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -16.610 2.563 -14.047 0 -14.047

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -16.610 -2.060.757 -2.077.367 -14.162 -2.091.529

Υπόλοιπα 31.03.2013 13.500.000 9.875.000 12.772.747 -361.559 -31.213.612 4.572.575 224.398 4.796.973

0,000 0,000

Υπόλοιπα 01.01.2014 13.500.000 9.875.000 12.772.747 -340.227 -40.316.107 -4.508.586 147.741 -4.360.846

Αποτέλεσµα περιόδου -2.142.031 -2.142.031 -11.087 -2.153.118

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθµιση κινδύνου διακύµανσης επιτοκίου (swap) -680 -680 -680

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 0 0 -13.355 -13.355 0 -13.355

Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
0 0 0 0 177 177 0 177

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -13.355 -503 -13.858 0 -13.858

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -13.355 -2.142.534 -2.155.889 -11.087 -2.166.976

Τακτικο αποθεµατικο από κέρδη  προηγ χρήσης 0 0 0 0 0 0 0 0

Συµψηφισµός αποθεµατικών Ν. 2238/1994 µε ζηµίες προηγ.χρήσεων 0 0 -430.834 0 430.834 0 0 0

Υπόλοιπα 31.03.2014 13.500.000 9.875.000 12.341.913 -353.582 -42.027.806 -6.664.475 136.654 -6.527.822

Οµιλος

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
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Ποσά σε ευρώ

Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά
Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Αναµορφωµένα Υπόλοιπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -12.296.625 22.535.463

Αποτέλεσµα περιόδου -1.151.761 -1.151.761

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθµιση κινδύνου διακύµανσης επιτοκίου (swap) 0 0 0 3.463 3.463

Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
0 0 0 -900 -900

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 2.563 2.563

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -1.149.198 -1.149.198

Αναµορφωµένα Υπόλοιπα 31.03.2013 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -13.445.823 21.386.265

Υπόλοιπα 01.01.2014 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -21.095.718 13.736.371

Αποτέλεσµα περιόδου -1.670.032 -1.670.032

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Αντιστάθµιση κινδύνου διακύµανσης επιτοκίου (swap) 0 0 0 -680 -680

Επανεκτίµηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό 0 0 0 0 0

Φόροι εισοδήµατος σχετιζόµενοι µε στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
0 0 0 177 177

Λοιπά Συνολικά Έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -503 -503

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0 0 0 -1.670.535 -1.670.535

Συµψηφισµός αποθεµατικών Ν. 2238/1994 µε ζηµίες προηγ.χρήσεων -430.834 430.835

Υπόλοιπα 31.03.2014 13.500.000 9.875.000 11.026.254 -22.335.418 12.065.836

Εταιρεία
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3.4. Ενδιάµεσα Στοιχεία Κατάστασης Ταµειακών Ροών (ενοποιηµένα και µη 

ενοποιηµένα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζηµίες)  προ φόρων -2.239.734 -1.960.734 -1.651.592 -1.173.804
Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις παγίων 774.940 789.838 506.476 543.784
Αποσβέσεις επιχορηγούµενων παγίων -29.354 -29.098 -4.205 -3.938
Προβλέψεις 183.726 18.299 0 0
Έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων -24.757 -8.121 -24.757 -5.413
Συναλλαγµατικές διαφορές 58.955 23.084 0 0

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας -39.189 -80.121 -25.868 -70.864

Άλλα µη ταµειακά έσοδα/έξοδα 118.863 -16.633 -5.040 0
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.524.005 2.098.103 1.112.215 1.053.062
Πλέον/µείον προσαρµ. για µεταβ. λ/σµών κεφ. 

κίνησης που σχετίζονται µε τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων -3.258.520 -3.326.276 -1.925.099 -1.252.326
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 140.985 -287.401 844.080 -246.463
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.571.985 1.103.194 958.098 353.856
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.927.027 -1.990.237 -1.421.904 -922.622
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) -3.145.122 -3.666.103 -1.637.597 -1.724.726

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων 0 0 0 -3.025.000
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων -19.381 -81.952 -11.242 -74.580

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώµατων και άυλων παγίων
5.044 10.205 0 1.470

Τόκοι εισπραχθέντες 20.187 70.033 6.925 58.985
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 5.849 -1.715 -4.317 -3.039.126

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 2.942.748 0 2.238.938 0
Εξοφλήσεις δανείων -201.918 -1.057.950 0 -790.736
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 2.740.829 -1.057.950 2.238.938 -790.736

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -398.443 -4.725.768 597.023 -5.554.588

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 

περιόδου 12.779.032 16.533.486 9.080.049 12.289.760

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 12.380.588 11.807.718 9.677.072 6.735.172

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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4. Σηµειώσεις επί των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων  α’ τριµήνου 

2014 

4.1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία και τον Όµιλο 

Η µητρική Εταιρία «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ 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 την απόφαση του 

∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών της 5/4/2012 οι µετοχές της Εταιρίας 

διαπραγµατεύονται στην κατηγορία επιτήρησης. 

Στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από την Εταιρία ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. περιλαµβάνονται 

µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και οι κάτωθι εταιρίες: 

• Η κατά 94% 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". 

Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 16/5/2014 

και είναι αναρτηµένες στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.sidma.gr. 

4.2. Βάση Παρουσίασης  

Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου εταιριών «ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΣΙ∆ΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αφορούν το α’ τρίµηνο 2014. Έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τo 

∆ΛΠ 34 “Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Πληροφόρηση” και αποτελούν τµήµα των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2014, οι οποίες θα συνταχθούν την 31.12.2014, 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.  

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την σύνταξη των ενδιάµεσων οικονοµικών 

καταστάσεων του α’ τριµήνου 2014, είναι σύµφωνες µε αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη 

σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσεως 2013.  
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4.3. Βασικές λογιστικές αρχές  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Ο 

Όµιλος εκτιµά ότι η εφαρµογή των παρακάτω νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών 

δεν θα έχουν σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.  

4.3.1. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση» 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρµογής του ∆ΛΠ 32 παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε 

κάποιες απαιτήσεις για τον συµψηφισµό χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. 

Οµάδα προτύπων σχετικά µε ενοποίηση και από κοινού συµφωνίες 

Το Σ∆ΛΠ δηµοσίευσε πέντε νέα πρότυπα σχετικά µε ενοποίηση και τις από κοινού συµφωνίες: 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΠΧΑ 12, ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση), ∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση). Οι κυριότεροι όροι 

των προτύπων είναι οι εξής:  

∆ΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το ∆ΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά µε τον έλεγχο και την 

ενοποίηση, που παρέχονται στο ∆ΛΠ 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισµό του 

ελέγχου ως καθοριστικού παράγοντα προκειµένου να αποφασιστεί εάν µια οικονοµική οντότητα 

θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει εκτεταµένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους 

διαφορετικούς τρόπους κατά τους οποίους µία οικονοµική οντότητα (επενδυτής) µπορεί να 

ελέγχει µία άλλη οικονοµική οντότητα (επένδυση). Ο αναθεωρηµένος ορισµός του ελέγχου 

εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωµα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι 

δραστηριότητες που επηρεάζουν σηµαντικά τις αποδόσεις) και οι µεταβλητές αποδόσεις (θετικές, 

αρνητικές ή και τα δύο) προκειµένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά µε συµµετοχικά δικαιώµατα και δικαιώµατα άσκησης βέτο (protective 

rights), καθώς επίσης και αναφορικά µε σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευοµένου. 

∆ΠΧΑ 11 «Από κοινού Συµφωνίες» 

Το ∆ΠΧΑ 11 παρέχει µια πιο ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών εστιάζοντας 

στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νοµική τους µορφή. Οι τύποι των συµφωνιών 

περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η µέθοδος της 
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αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συµµετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρµόζουν 

υποχρεωτικά την ενοποίηση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονοµικές οντότητες που 

συµµετέχουν σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες εφαρµόζουν παρόµοιο λογιστικό 

χειρισµό µε αυτόν που εφαρµόζουν επί του παρόντος οι συµµετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόµενες δραστηριότητες. Το πρότυπο 

παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά µε τους συµµετέχοντες σε από κοινού συµφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

∆ΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες» 

Το ∆ΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις µιας οικονοµικής οντότητας, 

συµπεριλαµβανοµένων σηµαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους 

αναγνώστες των οικονοµικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις 

οικονοµικές επιπτώσεις που σχετίζονται µε τη συµµετοχή της οικονοµικής οντότητας σε 

θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συµφωνίες και µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 

(structured entities). Μία οικονοµική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες 

από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωµένη να εφαρµόσει το ∆ΠΧΑ 12 στο 

σύνολό του, ή το ∆ΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιηµένα ∆ΛΠ 27 ή 28. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το ∆ΠΧΑ 10 και σε συνδυασµό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το ∆ΛΠ 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισµό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις 

αναφορικά µε τις συµµετοχές σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν µία οικονοµική 

οντότητα ετοιµάζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. Παράλληλα, το Συµβούλιο µετέφερε στο 

∆ΛΠ 27 όρους του ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές 

σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις.  

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ∆ΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισµό αναφορικά µε τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις 

απαιτήσεις για την εφαρµογή της µεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων 

σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δηµοσίευση του ∆ΠΧΑ 11. 
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∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 11 και ∆ΠΧΑ 12 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις, από κοινού συµφωνίες και γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες 

οικονοµικές οντότητες: Οδηγίες µετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες µετάβασης των ∆ΠΧΑ 10, 11 και 12 παρέχει διευκρινίσεις σχετικά µε 

τις οδηγίες µετάβασης στο ∆ΠΧΑ 10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 

πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 12 µόνο για την περίοδο που προηγείται άµεσα 

της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά την οποία εφαρµόζεται το ∆ΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση 

για γνωστοποιήσεις σχετικά µε συµµετοχές σε µη ενοποιούµενες οικονοµικές οντότητες 

(structured entities) δεν απαιτείται. 

∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 10 ορίζει µία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει µία εξαίρεση από την 

ενοποίηση. Πολλά επενδυτικά κεφάλαια και παρόµοιες εταιρείες που πληρούν τον ορισµό των 

εταιρειών επενδύσεων εξαιρούνται από την ενοποίηση των περισσότερων θυγατρικών τους, οι 

οποίες λογιστικοποιούνται ως επενδύσεις σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, παρόλο που 

ασκείται έλεγχος. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 εισάγουν τις γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να 

παρέχει µια εταιρεία επενδύσεων. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµης αξίας µη χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της ανακτήσιµης αξίας ενός περιουσιακού 

στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών (Μ∆ΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί 

µια ζηµιά αποµείωσης και β) λεπτοµερείς γνωστοποιήσεις σχετικά µε την επιµέτρηση της εύλογης 

αξίας µείον έξοδα πώλησης όταν  έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί µια ζηµιά αποµείωσης. Επίσης, 

αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η ανακτήσιµη αξία όταν µία Μ∆ΤΡ περιέχει υπεραξία ή 

άυλα περιουσιακά στοιχεία µε απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν υπάρχει αποµείωση. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης όταν ένα παράγωγο, το 

οποίο έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται νοµικά (novated) προκειµένου να 

εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυµβαλλόµενο ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονισµών, εφόσον 

πληρούνται συγκεκριµένες συνθήκες. 
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4.3.2. Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους  

∆ΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων 

µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

µισθού. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά 

∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράµµατος 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

∆ΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον 

‘όρο απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό 

του χρηµατοοικονοµικού στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο 

της καθαρής θέσης βάση των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη χρηµατοοικονοµικό, 

που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω των 

αποτελεσµάτων. 

∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την 

συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 
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∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης 

βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήµαντη. 

∆ΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής. 

∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που 

παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 

εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ∆ΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τέσσερα ∆ΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ∆ΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του 

σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ∆ΠΧΑ 11 στις οικονοµικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας.   

∆ΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ∆ΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο 

χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα 

τα συµβόλαια (συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του 

πεδίου εφαρµογής του ∆ΛΠ 39/∆ΠΧΑ 9. 
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∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινιστεί πως το ∆ΛΠ 40 και το ∆ΠΧΑ 3 δεν είναι 

αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» 

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά µέρος του ∆ΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Το Σ∆ΛΠ 

(«Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών προτύπων») στις επόµενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το 

∆ΠΧΑ 9. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ∆ΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. Το ∆ΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα από τον Όµιλο διότι 

δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Λογιστική αντιστάθµισης και τροποποιήσεις στο 

∆ΠΧΑ 9, ∆ΠΧΑ 7 και ∆ΛΠ 39» 

Το Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 9 Λογιστική 

Αντιστάθµισης, την τρίτη φάση στο έργο αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει µία 

προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του ∆ΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα οι αλλαγές στην εύλογη αξία µίας υποχρέωσης της οντότητας η 

οποία οφείλεται σε αλλαγές του πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 

τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ηµεροµηνία εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την µετάβαση από το ∆ΛΠ 39 στο ∆ΠΧΑ 9. 

Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ε∆∆ΠΧΑ 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που έχει 

επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση καταβολής 

εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 37) είναι η 

ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωµή της 

εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της υποχρέωσης 

αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως 
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αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η διερµηνεία δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

4.4. ∆οµή του Οµίλου  

Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, µαζί µε τα ποσοστά συµµετοχής, τη 

µέθοδο ενοποίησης και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 31η Μαρτίου 2014, είχαν ως εξής: 

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα

ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 94% 0% 94% Ελλάδα

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος

SIDMA ROMANIA  SRL 0% 100% 100% Ρουµανία

SIDMA  BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία

Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Επωνυµία

Άµεσο 
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Έµµεσο 
Ποσοστό 

Συµµετοχής

Συνολικό 
Ποσοστό 

Συµµετοχής
Χώρα 

Εγκατάστασης

Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

Μέθοδος Ενοποίησης

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

Ολική ενοποίηση

Τοµέας ∆ραστηριότητας

Παραγωγή Πανέλων

Συµµετοχική

 

Κατά τη διάρκεια του α τριµήνου 2014, δεν υπήρξε καµία µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής 

των παραπάνω εταιρειών σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρήση. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου «ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε.» περιλαµβάνονται, µε τη µέθοδο της 

καθαρής θέσης, στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου "ΣΙ∆ΕΝΟΡ Α.Ε.", που 

εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Μεσογείων 2-4. Το ποσοστό µε το οποίο ενοποιούνται οι 

παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 01.01.2014-31.03.2014 ανέρχεται σε 

24,59%.  

4.5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 

Ο Όµιλος, µε αφετηρία τη χρήση 2009, εφαρµόζει το ∆ΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τοµείς» το οποίο 

αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14 «Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα ∆ραστηριότητας». Σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του ∆ΠΧΑ 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 ΣΙ∆ΜΑ, θεωρείται ότι είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας που είναι 

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 ΣΙ∆ΜΑ έχει δύο λειτουργικούς τοµείς τον τοµέα χάλυβα και τον τοµέα των 

πανέλων.   

Ο Τοµέας χάλυβα απαρτίζεται από τις δραστηριότητες εµπορίας και µεταποίησης της  Μητρικής 

ΣΙ∆ΜΑ ΑΕ καθώς και των Θυγατρικών στα Βαλκάνια SIDMA BULGARIA S.A. και SIDMA ROMANIA 

S.R.L. στη Βουλγαρία και Ρουµανία αντίστοιχα. 
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Ο Τοµέας πανέλων απαρτίζεται από τη δραστηριότητα κατασκευής και εµπορίας πανέλων, της 

Θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Πανέλα ∆ιεταιρικά Σύνολο Χάλυβας Πανέλα ∆ιεταιρικά Σύνολο
Πωλήσεις σε τρίτους 21.530.404 2.674.658 24.205.061 21.472.172 1.708.353 23.180.525

∆ιατοµεακά έσοδα 14.800 -14.800 0 10.794 -10.794 0

Σύνολο πωλήσεων τοµέα 21.545.204 2.674.658 -14.800 24.205.061 21.482.966 1.708.353 -10.794 23.180.525

Λειτουργικά κέρδη/ζηµίες -710.162 -51.291 3.244 -758.209 -329.711 -55.822 3.307 -382.226

Κέρδη/Ζηµίες προ φόρων -2.053.906 -189.071 3.244 -2.239.734 -1.783.008 -181.033 3.307 -1.960.734

Κέρδη/Ζηµίες µετά φόρων -1.971.364 -184.784 3.030 -2.153.118 -1.844.546 -236.032 3.095 -2.077.482

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 119.958.744 14.414.877 -111.144,94 134.262.476 128.664.858 15.660.219 -115.018,98 144.210.057

Στοιχεία ενεργητικού συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων
119.958.744 14.414.877 -111.145 134.262.476 128.664.858 15.660.219 -115.019 144.210.057

Μακροπρόθεσµες & Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις 128.689.852 12.137.596 -37.149,09 140.790.298 127.115.695 11.924.868 -11.252,01 139.029.311

Υποχρεώσεις συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων
128.689.852 12.137.596 -37.149 140.790.298 127.115.695 11.924.868 -11.252 139.029.311

Περίοδος από 01.01.2014 έως 31.03.2014 Περίοδος από 01.01.2013 έως 31.03.2013

 

Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική 

δραστηριοποίηση του οµίλου, εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό.  

Ποσά  σε ευρώ             

Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα
Μητρική 11.509.517 1.457.510 12.967.027 11.758.196 1.049.341 12.807.536

ΠΑΝΕΛΚΟ  ΑΕ 1.964.896 706.743 2.671.638 1.168.922 536.376 1.705.298

SIDMA BULGARIA SA 0 3.482.411 3.482.411 0 2.889.332 2.889.332

SIDMA ROMANIA SRL 0 5.083.985 5.083.985 0 5.778.359 5.778.359

Σύνολο  Οµίλου 13.474.412 10.730.649 24.205.061 12.927.118 10.253.407 23.180.525

Περίοδος 01.01 -31.03.2013Περίοδος 01.01 -31.03.2014

 

4.6. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας κατά την 31.03.2014, 

αναλύονται στους παρακάτω πίνακες: 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

µέσα

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 01.01.2013 17.324.471 31.649.786 27.743.880 1.885.116 1.983.797 301.822 80.888.872

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -6.508.662 -14.840.051 -1.410.346 -1.603.637 0 -24.362.697

Συναλλαγµατικές διαφορές -68.922 -147.839 -58.495 -1.656 -2.297 -1.511 -280.721

  Λογιστική αξία την 01.01.2013 17.255.549 24.993.285 12.845.333 473.113 377.863 300.311 56.245.455

Προσθήκες 0 62.555 265.162 0 46.687 209.145 583.549

Ιδιοχρησιµοποίηση παγίων που ειχαν καταταγει 

ως Κατεχόµενα προς Πώληση

0 0 0 0 0 0 0

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 -75 0 -51.200 0 -399.324 -450.599

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -990.388 -1.826.440 -121.613 -118.014 0 -3.056.455

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 10 0 38.725 0 0 38.735

Συναλλαγµατικές διαφορές -18.149 -36.475 -13.112 -296 -454 -49 -68.535

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2013 17.324.471 31.712.266 28.009.042 1.833.916 2.030.484 111.643 81.021.822

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -7.499.040 -16.666.491 -1.493.234 -1.721.651 0 -27.380.417

Συναλλαγµατικές διαφορές -87.071 -184.315 -71.607 -1.953 -2.751 -1.560 -349.255

  Λογιστική αξία την 31.12.2013 17.237.400 24.028.911 11.270.944 338.729 306.082 110.083 53.292.149

Προσθήκες 0 0 8.866 1.887 6.162 119 17.034

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 0 0 0 -64.582 0 -64.582

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -241.560 -448.048 -48.977 -24.802 164 -763.222

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0 0 62.566 0 62.566

Συναλλαγµατικές διαφορές 9.471 18.956 6.928 144 321 0 35.821

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.03.2014 17.324.471 31.712.266 28.017.908 1.835.803 1.972.064 111.762 80.974.274

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -7.740.600 -17.114.539 -1.542.211 -1.683.887 164 -28.081.073

Συναλλαγµατικές διαφορές -77.599 -165.358 -64.679 -1.809 -2.430 -1.560 -313.434

  Λογιστική αξία την 31.03.2014 17.246.872 23.806.308 10.838.690 291.783 285.748 110.367 52.579.767

Οµίλου
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισµός

Μεταφορικά 

µέσα

Λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 01.01.2013 14.447.887 21.038.959 18.321.484 1.328.169 1.572.482 151.755 56.860.737

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -3.922.864 -9.350.851 -935.755 -1.283.431 0 -15.492.901

  Λογιστική αξία την 01.01.2013 14.447.887 17.116.095 8.970.633 392.414 289.052 151.755 41.367.837

Προσθήκες 52.194 114.893 21.456 114.712 303.254

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές -75 -89.889 0 -9.698,66 -160.007 -259.670

Αποσβέσεις χρήσεως -632.540 -1.186.770 -117.486 -93.285 -2.030.080

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 10 67.672 0 9.402 77.084

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2013 14.447.887 21.091.078 18.346.489 1.328.169 1.584.239 106.460 56.904.322

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -4.555.394 -10.469.949 -1.053.241 -1.367.313 0 -17.445.897

  Λογιστική αξία την 31.12.2013 14.447.887 16.535.684 7.876.539 274.928 216.926 106.460 39.458.425

check 0 0 0 0 0 0 0

Προσθήκες 0 0 5.832 0 5.291 119 11.241

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 0 0 0 -55.050 0 -55.050

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -156.253 -290.898 -28.858 -19.322 0 -495.331

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0 0 54.872 0 54.872

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.03.2014 14.447.887 21.091.078 18.352.320 1.328.169 1.534.481 106.579 56.860.514

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -4.711.647 -10.760.847 -1.082.099 -1.331.764 0 -17.886.357

  Λογιστική αξία την 31.03.2014 14.447.887 16.379.431 7.591.473 246.070 202.717 106.579 38.974.157

Εταιρίας

 

Για ακίνητα κυριότητας του οµίλου έχουν χορηγηθεί  υποθήκες και προσηµειώσεις υπέρ 

τραπεζών ποσού 54.000 χιλ. ευρώ  για υπόλοιπα δανείων 51.900 χιλ. ευρώ. 

4.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Υπεραξία        
Λογισµικά 

προγράµµατα        
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 01.01.2013 691.115 1.354.998 2.046.113

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.256.643 -1.256.643

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -23 -23

  Λογιστική αξία την 01.01.2013 691.115 98.331 789.447

Προσθήκες 0 19.814 19.814

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές -172.000 0 -172.000

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -55.061 -55.061

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -4 -4

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2013 519.115 1.374.812 1.893.927

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.311.704 -1.311.704

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -28 -28

  Λογιστική αξία την 31.12.2013 519.115 63.081 582.196

Προσθήκες 0 2.346 2.346

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0 0 0

Αποσβέσεις χρήσεως 0 -11.719 -11.719

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0 0 0

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 3 3

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.03.2014 519.115 1.377.159 1.896.274

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις 0 -1.323.423 -1.323.423

Συναλλαγµατικές διαφορές 0 -25 -25

  Λογιστική αξία την 31.03.2014 519.115 53.711 572.826

Οµίλου

 



 

                                               

 

20 

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Λογισµικά 

προγράµµατα        
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 01.01.2013 1.176.656 1.176.656

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -1.081.778 -1.081.778

  Λογιστική αξία την 01.01.2013 94.878 94.878

Προσθήκες 18.336 18.336

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0

Αποσβέσεις χρήσεως -52.947 -52.947

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.12.2013 1.194.992 1.194.992

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -1.134.726 -1.134.726

  Λογιστική αξία την 31.12.2013 60.267 60.267

1

Προσθήκες 0

Πωλήσεις-Μειώσεις-∆ιαγραφές 0

Αποσβέσεις χρήσεως -11.144 -11.144

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων 0

Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία την 31.03.2014 1.194.992 1.194.992

µείον:Συσωρευµένες αποσβέσεις -1.145.870 -1.145.870

  Λογιστική αξία την 31.03.2014 49.123 49.123

Εταιρίας

 

 

Η υπεραξία προήλθε από εξαγορά θυγατρικής εταιρείας στη Ρουµανία, η οποία θεωρείται ως 

ιδιαίτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών και η οποία αποτελείται από έναν λειτουργικό 

τοµέα (χάλυβας). Έλεγχος της υπεραξίας για τυχόν αποµείωση διενεργείται ετησίως  και όταν 

υπάρχουν ενδείξεις αποµείωσης. Κατά την 31 Μαρτίου 2014 ο Όµιλος δεν προχώρησε σε έλεγχο 

αποµείωσης της υπεραξίας καθότι δεν υπήρχαν ενδείξεις αποµείωσης κατά την συγκεκριµένη 

ηµεροµηνία.  

 

4.8. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των εµπορικών απαιτήσεων του Οµίλου και της εταιρείας την 31.03.2014 έχει ως 

εξής: 

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Πελάτες 28.693.426 27.028.558 17.625.277 16.876.237

Γραµµάτια εισπρακτέα 1.873.024 1.790.796 88.348 40.400

Επιταγές εισπρακτέες 12.741.874 13.338.553 10.901.722 11.405.216

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης -3.488.647 -3.301.836 -1.415.749 -1.415.749

Σύνολο 39.819.676 38.856.071 27.199.597 26.906.104

Οµίλου Εταιρίας

 

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.  

 

4.9. ∆ανειακές Υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας κατά την 31/03/2014 και 31/12/2013 

αναλύονται ως εξής: 
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31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Οµολογιακά ∆άνεια 53.761.175 53.997.796 53.761.175 53.997.796
∆άνεια τραπεζών 1.053.169 1.114.040 0 0
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 5.694 5.014 5.694 5.014
Μείον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόµενη χρήση
-6.856.956 -9.161.703 -6.313.474 -8.088.824

Σύνολο  µακροπροθέσµων  υποχρεώσεων (α) 47.963.082 45.955.147 47.453.395 45.913.986

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια τραπεζών 41.586.068 40.440.779 14.418.300 13.753.912
Οµολογιακά ∆άνεια 7.402.700 7.403.700 0 0
Χρηµατοδοτήσεις µέσω factoring 9.001.598 6.970.147 8.809.402 6.970.147
Πλέον: Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 

επόµενη χρήση
6.856.956 9.161.703 6.313.474 8.088.824

Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων (β) 64.847.321 63.976.329 29.541.175 28.812.882

Γενικό Σύνολο  (α)+(β) 112.810.403 109.931.476 76.994.570 74.726.868

Οµίλου Εταιρίας

 

 

Αναφορικά µε το συνολικό δανεισµό (µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια) παρατίθενται 

παρακάτω ο πίνακας µελλοντικών αποπληρωµών για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 

31/03/2014 και 31/12/2013 

31.03.2014 31.12.2013 31.03.2014 31.12.2013

Εώς 1 έτος 64.847.321 63.976.329 29.541.175 28.812.882

Μεταξύ 1 και 2 ετών 4.477.811 3.729.984 3.968.124 3.688.824

Μεταξύ 2 και 5 ετών 43.485.271 42.225.163 43.485.271 42.225.163

Πάνω από 5 έτη 0 0 0 0

Σύνολα 112.810.403 109.931.476 76.994.570 74.726.868

Οµίλου Εταιρίας

 

 

Τα οµολογιακά δάνεια που έχει εκδώσει η Εταιρία και ο Όµιλος  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 το µεγαλύτερο µέρος αυτών 

είναι πληρωτέο στη λήξη τους. 

 

Οι όροι των οµολογιακών δανείων προβλέπουν περιπτώσεις καταγγελίας που περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, µη εµπρόθεσµη καταβολή πληρωµών, µη συµµόρφωση µε τις γενικές και τις 

οικονοµικές διασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί, κτλ.  Στους όρους του οµολογιακού δανείου 

της Εταιρείας συνολικού ποσού 49 εκ € καθώς και των οµολογιακών δανείων της Θυγατρικής 

εταιρείας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε.  συνολικού ποσού 8 εκ € µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται και οι 

οικονοµικές ρήτρες, οι οποίες περιλαµβάνουν προϋποθέσεις διατήρησης συγκεκριµένων 

οικονοµικών δεικτών όπως: Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις, Συνολικές 

Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια,  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και συνολικών αποσβέσεων («EBITDA»)/Καθαροί χρεωστικοί τόκοι. 
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Α) Οµολογιακά ∆άνεια που παρουσιάζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις και 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση. 

 

Οµολογιακό ∆άνειο Εταιρείας 

• Βάσει της από 16/6/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε  και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό της 

Συµβούλιο, η Εταιρεία  προέβη την 30η Αυγούστου 2011 στην υπογραφή σύµβασης 

κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 49.000 χιλ. ευρώ, µε 

οµολογιούχους δανειστές τις τράπεζες «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E, EΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» και «HSBC BANK 

PLC», η δε «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E» ανέλαβε ως διαχειριστής πληρωµών 

και εκπρόσωπος των οµολογιούχων δανειστών. Το εν λόγω κοινό Οµολογιακό ∆άνειο 

εκδόθηκε µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για την αναχρηµατοδότηση υφιστάµενου 

τραπεζικού δανεισµού της «ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε». Την 31/3/2014 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του 

δανείου ανερχόταν σε 48.720 χιλ. ευρώ.   

H εταιρία στις 16/1/2014 προέβη σε αίτηση τροποποίησης των όρων του Κοινού 

Οµολογιακού δανείου ποσού 49.000 χιλ €. Η τροποποίηση αφορούσε κυρίως σε 

παράταση των δόσεων αποπληρωµής του Οµολογιακού δανείου για το έτος 2014 και 

µεταφορά αυτών στη λήξη του δανείου. Στις 20/3/2014, το σύνολο των οµολογιούχων 

συναίνεσε στην αίτηση της Εταιρίας για την εν λόγω παράταση υπό την προϋπόθεση 

ενεχυρίασης στοιχείων του Ενεργητικού ποσού 5.000 χιλ €.  

 

• Η Εταιρεία την 1η Μαρτίου 2012 προέβη στην υπογραφή σύµβασης Οµολογιακού 

∆ανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού € 1.100 χιλ. µε την «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» µε σκοπό τη χρηµατοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο. Την 31/03/2014 

το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου ανερχόταν σε 841 χιλ. ευρώ. 

 

• Σύµφωνα µε απόφαση της από 12/6/2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων 

της και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, η 

Eταιρεία  προέβη την 9.9.2008 στην υπογραφή συµβάσεως υπό τον τίτλο "Πρόγραµµα 

εκδόσεως µετά συµβάσεων καλύψεως και διαθέσεως κοινού οµολογιακού δανείου µε την 

Τράπεζα HSBC BANK PLC πενταετούς διάρκειας συνολικού ποσού 8.000.000 ευρώ. Η 

ανωτέρω σύµβαση τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 28.5.2012 µεταβάλλοντας  το 

συνολικό ύψος του δανεισµού σε 6.000.000 ευρώ.  Το ανωτέρω οµολογιακό δάνειο είναι 

εγγυηµένο στο σύνολό του µε εκχώρηση αξιόγραφων και την 31.03.2014 το 

αναπόσβεστο υπόλοιπο του ανέρχονταν σε 4.200 χιλ. ευρώ. 
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Β) Οµολογιακά δάνεια που έχουν ταξινοµηθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

λόγω µη συµµόρφωσης µε οριζόµενους από τις υφιστάµενες συµβάσεις  

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες. 

 

Οµολογιακά ∆άνεια ΠΑΝΕΛΚΟ 

• Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το 

∆ιοικητικό της Συµβούλιο, την 28η ∆εκεµβρίου 2011 προέβη στην υπογραφή σύµβασης 

Οµολογιακού ∆ανείου, πενταετούς διάρκειας, ποσού 4.000 χιλ. ευρώ, µε την «EΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ». Την 31/03/2014 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου 

ανερχόταν σε 3.643 χιλ. ευρώ. 

• Βάσει της από 16/06/2011 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. και της συνακόλουθης ειδικής εξουσιοδότησης προς το 

∆ιοικητικό της Συµβούλιο, την 22η Οκτωβρίου 2012 προέβη στην υπογραφή σύµβασης 

Οµολογιακού ∆ανείου, τριετούς διάρκειας, ποσού 4.000 χιλ. ευρώ, µε την «ΤΡΑΠΕΖΑ 

EUROBANK ERGASIAS A.E». Την 31/03/2014 το αναπόσβεστο υπόλοιπο του δανείου 

ανερχόταν σε 3.745 χιλ. ευρώ. 

 

Η θυγατρική Εταιρεία ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε έχει προβεί στη ταξινόµηση βάσει του ∆.Λ.Π. 1, των 

παραπάνω µακροπρόθεσµων οµολογιακών δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού 

7.402 χιλ. € στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και συγκεκριµένα στο κονδύλι «Οµολογιακά 

∆άνεια» λόγω αθέτησης των όρων περί τήρησης χρηµατοοικονοµικών δεικτών. 

 

Το µέσο κόστος δανεισµού για την εταιρεία ανήλθε στο 5,1% ενώ για τον Όµιλο στο 5,3%. 

Το µέσο κόστος σε επίπεδο οµίλου αυξάνεται σε σχέση µε αυτό της εταιρείας καθότι µέρος 

των υποχρεώσεων των Θυγατρικών εταιρειών σε Βουλγαρία και Ρουµανία (35% στη 

Βουλγαρία και 9% στη Ρουµανία) είναι σε τοπικό νόµισµα και όχι σε Ευρώ. Σκοπός είναι η 

µείωση του ρίσκου (έκθεσης σε ευρώ) σε περίπτωση υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος.  

 

Επιπλέον, ο Όµιλος έχει πάγια τακτική να µην κάνει χρήση του συνόλου των διαθέσιµων 

γραµµών του και ανά πάσα χρονική περίοδο να υπάρχουν διαθέσιµα πιστωτικά όρια και 

καταθέσεις τουλάχιστον 20% επί του συνόλου, καθώς επίσης και να κρατά ύψος 

καταθέσεων τουλάχιστον 10% επί του συνόλου του δανεισµού του. 

 
Επί των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας υφίστανται προσηµειώσεις 

υποθηκών ακινήτων όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

α) συνολικού ποσού € 5,0 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της θυγατρικής 

Εταιρίας SIDMA Romania S.R.L, για δάνεια ύψους € 2,9 εκ. και 
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β) συνολικού ποσού € 49 εκ., επί των δύο ακινήτων της εταιρίας, αφ ενός στον 

Ασπρόπυργο Αττικής (Θέση Μαύρη Γιώρα οδός Μεγαρίδος) συνολικής έκτασης 35.344,16 τµ 

και αφ ετέρου στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Θέση Τεµπέλι 54ο χιλ Ε.Ο Αθηνών – Λαµίας) 

συνολικής έκτασης 78.305,68 τµ. 

γ) Σε συνέχεια της από 23/9/2013 σύµβασης τροποποίησης των όρων του Κοινού 

Οµολογιακού ∆ανείου των € 49 εκ , ολοκληρώθηκε η εγγραφή Α προσηµείωσης σε ακίνητο 

της Εταιρείας στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ύψους, όσο το κεφάλαιο του ∆ανείου. 

 

Επίσης για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ποσού € 4,2 εκ., που αφορά την εταιρεία, 

έχουν εκχωρηθεί εγγυήσεις ύψους € 5,5 εκ.. Αντίστοιχα για εξασφάλιση τραπεζικού 

δανεισµού των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουµανία και Βουλγαρία  ποσού 16 εκ. ευρώ 

έχουν εκχωρηθεί εγγυήσεις συνολικού ποσού 6,4 εκ. ευρώ (µεταχρονολογηµένες επιταγές 

και τιµολόγια πελατών). 

 

Τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα αφορούν interest rate swaps για αντιστάθµιση 

ταµειακών ροών ονοµαστικής αξίας 0,8 εκ €. 

 

4.10. Φόροι εισοδήµατος  

• Στην τρέχουσα περίοδο δεν υπολογίσθηκε φόρος εισοδήµατος της περιόδου 01.01-

31.03.2014 καθώς ο Όµιλος παρουσίασε ζηµιογόνο αποτέλεσµα. 

• Ο αναβαλλόµενος φόρος για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής 

βάσης υπολογίστηκε µε συντελεστή 26%.  

4.11. Κύκλος εργασιών 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία ΣΤΑΚΩ∆ 03 για το διάστηµα 01.01.2014 έως 

31.03.2014 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως, είναι η κάτωθι: 

        

ΠΑΛΙΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ Οµίλου Εταιρείας Οµίλου Εταιρείας

Κωδ.   27.10 Κωδ.   24.10
Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραµάτων 
11.307.314 8.406.682 12.472.751 8.683.474

Κωδ.   51.52 Κωδ.   46.72
Χονδρικό εµπόριο µετάλλων και

µεταλλευµάτων  
9.482.474 5.290.497 8.168.189 3.607.074

Κωδ.   28.11 Κωδ.   25.11
Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών 

µεταλλικών σκελετών                     
2.574.578 0 1.670.298 0

 Κωδ.  28.51  Κωδ.  25.61 Κατεργασία και επικάλυψη µετάλλων 649.524 649.524 722.968 722.968

 Κωδ.  40.11  Κωδ.  35.11
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από

Φωτοβολταικά Συστήµατα
92.181 92.181 82.590 82.590

 Κωδ.  27.22  Κωδ.  24.20 Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        98.990 98.990 63.728 63.728

Σύνολο                                                                                         24.205.061 14.537.875 23.180.525 13.159.834

01.01-31.03.201301.01-31.03.2014

 

 

Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η µητρική Εταιρία πραγµατοποίησε το α τρίµηνο του 2014 και 

πωλήσεις για λογαριασµό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού ευρώ 6.810.096 έναντι ευρώ 7.101.574  
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της αντίστοιχης προηγουµένης περιόδου. Τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τον 

υπολογισµό συγκεκριµένων δεικτών που έχουν ως βάση τον κύκλο εργασιών του Οµίλου και της 

Εταιρίας. 

4.12. Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή 

31.03.2014 31.03.2013 31.03.2014 31.03.2013

Κέρδη/(ζηµίες) που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής -2.142.031 -2.063.320 -1.670.032 -1.151.761

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kέρδη/(ζηµίες) άνά µετοχή (Ευρώ/µετοχή) -0,2142 -0,2063 -0,1670 -0,1152

Οµίλου Εταιρίας

 

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. 

4.13. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 

Για τη µητρική εταιρεία και τη θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. έχει ολοκληρωθεί ο φορολογικός 

έλεγχος µέχρι και τη χρήση 2007 και παραµένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2008, 2009 και 2010. 

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η µητρική εταιρεία και η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε έχει υπαχθεί στο 

φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.  

 

Για τη χρήση 2013 στις εταιρίες του Οµίλου στην Ελλάδα, ο φορολογικός έλεγχος ήδη 

διενεργείται από την GRANT THORNTON  AE.  Μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, 

η ∆ιοίκηση των εταιρειών του Οµίλου δεν αναµένει να προκύψουν σηµαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις. 

 
Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Οµίλου ισχύουν τα εξής: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει 

ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2010, η «SIDMA Romania SRL» µέχρι και τον 

Σεπτέµβριο του 2008, ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 

2005 έως 2012 και λόγω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων δεν προβλέπεται να προκύψουν πρόσθετοι 

φόροι.  

Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις υπάρχουν σχηµατισµένες προβλέψεις για ενδεχόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 120.000 € στην εταιρεία και 267.000 € στον Όµιλο. 

4.14.  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. ∆εν υπήρξε καµία µεταβολή κατά τη διάρκεια της περιόδου 
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4.15. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσµεύσεις 

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, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

∆ικαστικές 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 ∆ιοίκηση 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.  

 

Εγγυήσεις 

Ο Όµιλος την 31 Μαρτίου 2014, είχε  τις παρακάτω εγγυήσεις : 

  Απαιτήσεις 

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 1.379 χιλ. 

Υποχρεώσεις 

• Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού € 11 χιλ. 

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 8.424 χιλ. 

• Εγγυήσεις ύψους € 14,5 εκ. για εξασφάλιση τραπεζικής χρηµατοδότησης.  

 

Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη 

Επί των ακινήτων της θυγατρικής εταιρίας «SIDMA Romania S.R.L», έχει εγγραφεί προσηµείωση 

ύψους ευρώ 5 εκ., προς εξασφάλιση αποπληρωµής τραπεζικού δανεισµού το ύψος του οποίου 

την 31.03.2014 ανέρχονταν σε Ευρώ 2,9 εκ. 

Επίσης µε το υπ΄ αριθµό και ηµεροµηνία 3964 / 14-9-2011 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου 

Χριστίνας Κέζιου- Μάλλιου η µητρική εταιρία παραχώρησε υποθήκη Α΄ Τάξεως ποσού 

49.000.000 € προς εξασφάλιση του από 20 Σεπτεµβρίου 2011 κοινού Οµολογιακού ∆ανείου, 

υπέρ της τράπεζας EFG EUROBANK AE ως εκπροσώπου των εκάστοτε Οµολογιούχων του εν 

λόγω Οµολογιακού ∆ανείου, επί των δύο ακινήτων της εταιρίας, αφ ενός στον Ασπρόπυργο 

Αττικής (Θέση Μαύρη Γιώρα οδός Μεγαρίδος) συνολικής έκτασης 35.344,16 τµ και αφ ετέρου 

στα Οινόφυτα Βοιωτίας (Θέση Τεµπέλι 54ο χιλ Ε.Ο Αθηνών – Λαµίας) συνολικής έκτασης 

78.305,68 τµ.   

Σε συνέχεια της από 23/9/2013 σύµβασης τροποποίησης των όρων του Κοινού Οµολογιακού 

∆ανείου των € 49 εκ , ολοκληρώθηκε η εγγραφή Α προσηµείωσης σε ακίνητο της Εταιρείας στο 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, ύψους, όσο το κεφάλαιο του ∆ανείου. 
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4.16. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

Άτοµα 1.1-31.03.2014 01.01-31.03.2013 1.1-31.03.2014 01.01-31.03.2013

Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 216 231 114 117

Όµιλος Εταιρία

 

4.17. Συνδεδεµένα µέρη 

Οι διεταιρικές συναλλαγές µε τις θυγατρικές και τα συνδεδεµένα µέρη της Εταιρίας και του 

Οµίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 31.03.2014 κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 είναι οι 

ακόλουθες: 

 

1. Από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Πωλήσεις  

Θυγατρικές  0 1.570.848 0 350.827
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 568.156 259.916 253.964 151.190

Σύνολα 568.156 1.830.764 253.964 502.017

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Λοιπά έσοδα

Θυγατρικές  0 10.598 0 2.865
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 1.313.917 494.601 556.927 556.779

Σύνολα 1.313.917 505.199 556.927 559.644

01.01-31.03.2014

01.01-31.03.2014

01.01-31.03.2013

01.01-31.03.2013

 

 

2. Από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Αγορές 

Θυγατρικές  0 20.664 0 3.055
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 4.788.828 1.350.560 3.700.069 1.229.746

Σύνολα 4.788.828 1.371.223 3.700.069 1.232.801

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Λοιπά έξοδα

Θυγατρικές  0 0 0 -66
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 65.464 50.121 51.005 45.158

Σύνολα 65.464 50.121 51.005 45.092

01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2013

01.01-31.03.201301.01-31.03.2014
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3. Υπόλοιπα απαιτήσεων 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη

Θυγατρικές  0 236.137 0 -74.723
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 1.558.596 1.031.970 1.534.166 1.272.001

Σύνολα 1.558.596 1.268.107 1.534.166 1.197.278

01.01-31.03.201301.01-31.03.2014

 

 

4. Υπόλοιπα υποχρεώσεων 

Ποσά  σε  ευρώ. Όµιλος Εταιρία Όµιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις προς  συνδεδεµένα µέρη

Θυγατρικές  0 29.109 0 7.588
Λοιπά συνδεδεµένα  µέρη 13.654.511 11.205.771 13.088.239 11.187.329

Σύνολα 13.654.511 11.234.880 13.088.239 11.194.917

01.01-31.03.2014 01.01-31.03.2013

 

 

5. Παροχές προς τη ∆ιοίκηση 

Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όµιλο και την 

Εταιρία κατά την 31.03.2014 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούµενης χρήσεως είναι οι 

ακόλουθες.  

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-31.03.2014 01.01-31.03.2013 1.1-31.03.2014 01.01-31.03.2013

Αµοιβές διευθυντικών στελεχών 170.120 194.146 94.520 97.710

Αµοιβές µελών ∆.Σ. 55.874 58.310 45.624 45.060

225.994 252.456 140.144 142.770

Όµιλος Εταιρία

 

 

Οι προαναφερόµενες αµοιβές είναι βραχυπρόθεσµες. Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους 

συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα µέλη του ∆.Σ. ή τα διευθυντικά στελέχη. 

4.18. Γεγονότα µετά τον Ισολογισµό  

∆εν υπάρχουν µεταγενέστερα των Οικονοµικών Καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν 

είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆.Π.Χ.Α.  
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5. Στοιχεία και Πληροφορίες 
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                                   Χαλάνδρι, 16 Μαΐου 2014 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.  
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΟΥ 

∆.Σ. 
   Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

      

      

      

ΜΑΡΣΕΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΡΙΟΥ       ∆ΑΝΙΗΛ  ∆.  ΜΠΕΝΑΡ∆ΟΥΤ 

            
      
 

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

      
      
      

ΜΙΧΑΗΛ  Κ.  ΣΑΜΩΝΑΣ   ΠΑΡΙΣ  Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 

 

 


