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1. Δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007) 
 
Τα κατωτέρω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»:  
1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
2. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ, Διευθύνων Σύμβουλος και 
3. ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ,  Μέλος Δ.Σ. 
υπό την ανωτέρω ιδιότητά μας, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, δηλώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε:  
(α) οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
για την περίοδο 01/01/2021 – 30/06/2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την 
καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο και  
(β) η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 
τη θέση της ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην Ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζουν. 

 
 

Ασπρόπυργος, 16 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Οι βεβαιούντες, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ 



 
 

 

4 

 

2. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
 
Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 
Εισαγωγή 
 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας 
ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της 30ης Ιουνίου 2021 και τις σχετικές 
συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές 
σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη 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”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση 
ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η 
επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων 
κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών 
και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς, 
δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 
θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η 
συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 



 
 

 

 

 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο 
άρθρο 5 και 5α του Ν. 3556/2007, σε σχέση με τη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. 
 
 
 

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 

Ελπίδα Λεωνίδου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 19801 
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3. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί των Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων για την Εξαμηνιαία Περίοδο που 
έληξε την 30/06/2021 
 
3.1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης του 2021. Η έκθεση 
καταρτίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες της εξαμηνιαίας περιόδου, τα 
σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα (πριν και μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων) 
και οι προοπτικές της «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΣΙΔΜΑ  
Μεταλλουργική ή Εταιρεία) καθώς και των θυγατρικών εταιρειών της. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021 
και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
προσώπων. 
 
3.2. Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 
 
Μακροοικονομικό Περιβάλλον 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση που 
προκάλεσε η πανδημία COVID-19, ανάκαμψη, η οποία συνοδεύτηκε από εκτόξευση των τιμών των α’ υλών και των 
εμπορευμάτων καθώς και του κόστους μεταφοράς, οδήγησε στη θεαματική ενίσχυση της ζήτησης χαλυβουργικών 
προϊόντων διεθνώς και στην εκτίναξη των τιμών του χάλυβα  στα υψηλότερα επίπεδά τους διαχρονικά. Η αξιόλογη 
αύξηση της ζήτησης και η σημαντική αύξηση των τιμών χαρακτήρισαν και την εγχώρια αγορά χαλυβουργικών κατά την 
ίδια περίοδο. 
 
Επιχειρηματικό Περιβάλλον και Οικονομικά μεγέθη 
Στο πλαίσιο αυτό η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ισχυρούς ρυθμούς 
ανάπτυξης και σημαντική κερδοφορία σε επίπεδο τόσο Ομίλου όσο και Εταιρείας. 
  
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, το πρώτο εξάμηνο του έτους, 
διαμορφώθηκε στα € 106,5 εκ. ή 73,8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ μαζί με τις 
πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα € 130,3 εκ. από € 75,9 εκ. αυξημένος κατά 71,7% σε σχέση με πέρυσι.  Οι 
παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 
περυσινό εξάμηνο κατά 47,1%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 19.068 χιλ. από € 1.841 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 28.290 
χιλ. από ζημιές € 1.768 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην λειτουργική κερδοφορία λόγω των διευρυμένων περιθωρίων μικτού κέρδους. Το ποσοστό μικτού 
κέρδους αυξήθηκε κατά 166,8% από 8,1% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε 21,6% την αντίστοιχη φετινή περίοδο, ενώ σε 
απόλυτο νούμερο το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 364% ή κατά € 18 εκ. σε σχέση με πέρυσι, στα € 23 εκ.. Το υπολειπόμενο 
ποσό της αύξησης της κερδοφορίας οφείλεται στη λογιστική αντιμετώπιση της  αναχρηματοδότησης των δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας, που ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2021. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, oι 
νέες δανειακές υποχρεώσεις απεικονίστηκαν στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα την μείωση τους κατά ποσό € 14,3 
εκατ. Με την αντίστοιχη βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της εταιρείας. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου είναι 
πλέον θετικά και ανέρχονται στα € 12,7 εκ..   
 
Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε € 70,6 εκ. από € 41,3 εκ., 
παρουσιάζοντας αύξηση 70,9%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 94,4 εκ. από € 55,9 εκ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2020, αυξημένος κατά 68,9%. Όπως και σε επίπεδο Ομίλου, το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 
οφείλεται στην αύξηση των τιμών πώλησης, όπως αναφέραμε και παραπάνω. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 14,3 εκ., από € 1,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στη γραμμή των προ 
φόρων αποτελεσμάτων καταγράφηκαν κέρδη € 24,3 εκ.  από ζημιές 1,0 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους 
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λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη διαφορά των € 25 εκ., τα μισά περίπου αφορούν στη λειτουργική κερδοφορία της 
εταιρείας και τα υπόλοιπα στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των νέων δανειακών υποχρεώσεών της.  
 
Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου 
εργασιών τους, κατά 81,3 % και  76,6% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 21,9 εκ. έναντι € 12,1 εκ. ενώ της SIDMA Romania στα € 14,5 εκ. έναντι € 8,2 
εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2020. 
 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής 
κερδοφορίας (EBITDA), από € 236 χιλ. πέρυσι σε € 2.627 χιλ. φέτος, όσο και των αποτελεσμάτων προ φόρων, από ζημιές 
€ 58  χιλ. πέρυσι σε κέρδη € 2.375 χιλ. φέτος.  
 
Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία ύψους € 2,2 εκ., ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ 
φόρων παρουσίασε κέρδη ύψους € 1.682 χιλ. από ζημιές € 704 χιλ. πέρυσι.  
 
Η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά € 4,2 εκ. ή 25% και ανήλθε στα € 21 εκ..  
 
Σημειώνεται, τέλος, ότι, ο συνδυασμός της ενίσχυσης των ιδίων κεφαλαίων, των θετικών αποτελεσμάτων του εξαμήνου 
και της αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους, βελτίωσε θεαματικά τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας 
εξυπηρέτησης του δανεισμού, οι οποίοι διαμορφώθηκαν την 30/06/2021 ως εξής: 
 

• Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 2,7, 

• Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,5.  
 
3.3. Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

 
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης αποφάσεων σχετικά 
με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση 
των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 
αποτελεσμάτων της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι 
εναλλακτικοί δείκτες (ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα 
που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 
 
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων του Ομίλου και της Εταιρείας χρησιμοποιούνται μεγέθη όπως ο Κύκλος Εργασιών, το 
Μικτό Κέρδος, τα Κέρδη προ φόρων και το EBITDA (Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων) καθώς και δείκτες όπως το Περιθώριο Μικτού Κέρδους, το Περιθώριο EBITDA, το Καθαρό Περιθώριο 
Κέρδους, ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας και ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων. 
 

                          
 

 

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 106.413.721 61.267.492 73,7%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 23.860.934 14.637.472 63,0%

Σύνολο Πωλήσεων 130.274.656 75.904.964 71,6%

Μικτό Κέρδος 23.102.550 4.966.715 365,1%

Κέρδη προ φόρων 28.286.714 (1.768.244) N/A

EBITDA 19.126.524 1.841.172 938,8%
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Οι υπολογισμοί για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Απόδοσης της Εταιρίας και του Ομίλου αναλύονται ακολούθως: 
 

                       
      

* Οι Καθαροί Τόκοι δεν περιλαμβάνουν  

• Έσοδα/Έξοδα από προεξόφληση ομολογιακών δανείων στην εύλογη αξία (ΔΠΧΑ 9) 

• Χρηματοικονομικά έξοδα μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) 

•  Έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων  

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 106.467.529 61.267.492 73,8%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 23.860.934 14.637.472 63,0%

Σύνολο Πωλήσεων 130.328.464 75.904.964 71,7%

Μικτό Κέρδος 23.029.508 4.966.715 363,7%

Κέρδη προ φόρων 28.289.910 (1.768.244) N/A

EBITDA 19.068.829 1.841.172 935,7%

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 70.565.198 41.279.088 70,9%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 23.860.934 14.637.472 63,0%

Σύνολο Πωλήσεων 94.426.133 55.916.560 68,9%

Μικτό Κέρδος 17.437.575 4.106.081 324,7%

Κέρδη προ φόρων 24.242.509 (997.688) N/A

EBITDA 14.278.127 1.615.647 783,7%

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 21,71% 8,11% 13,6%

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 17,97% 3,01% 15,0%

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) 26,58% (2,89%) 29,5%

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,35 0,61 121,7%

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι* 7,67 0,74 929,1%

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 24,71% 9,95% 14,8%

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 20,23% 3,91% 16,3%

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) 34,35% (2,42%) 36,8%

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,54 0,62 147,1%

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι* 7,49 0,92 709,5%
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3.4. Σημαντικά Γεγονότα Πρώτου Εξαμήνου της Τρέχουσας Χρήσης 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2021, καθώς και μετά τη λήξη του, έως την ημερομηνία σύνταξης της 
παρούσης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 
 
Α. Αναχρηματοδότηση Δανειακών Υποχρεώσεων της Εταιρείας 
Tην 5η Φεβρουαρίου 2021 εκταμιεύθηκαν κοινά ομολογιακά δάνεια προς αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών 
υποχρεώσεων της Εταιρείας ως εξής : 

− κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού σαράντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε 
χιλιάδων Ευρώ (€44.635.000), το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», 
«ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους, 

− κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού επτά εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων Ευρώ 
(€7.177.000), το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και «ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK Α.Ε.», ως αρχικούς ομολογιούχους, 

− κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων 
Ευρώ (€24.980.000) το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», «ΤΡΑΠΕΖΑ 
EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» και «ATTICA BANK Α.Ε.» ως αρχικούς ομολογιούχους, 

όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ως άνω ομολογιακών δανείων, που υπεγράφησαν 
την 16η Οκτωβρίου 2020. 
 
Β. Τακτική Γενική Συνέλευση 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου 2021, 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του 82,59 % του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα 
τα ακόλουθα: 

− Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και η μη καταβολή μερίσματος λόγω της μη ύπαρξης κερδών 
προς διανομή, σύμφωνα με το άρθρο 160 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. 

− Η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την χρήση 2020, καθώς και η 
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 
σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018. 

− Η καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020, καθώς και 
η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

− Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2020 έως 31/12/2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του 
Ν. 4548/2018. 

− Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2021. 

− Η χορήγηση αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης της εταιρείας για την 
συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών. 

− Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

− Ο ορισμός του είδους, των μελών και της διάρκειας της Επιτροπής Ελέγχου. 

− Η Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 
και την Εγκύκλιο 60/2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική 
Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020»), όπως αυτή συντάχθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 14/05/2021. 

− Η τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 110 και 
111 του Ν. 4548/2018, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Συνεδρίαση της 14/05/2021. 

− Η έκδοση κοινού εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του 
άρθρου 14 του Ν. 3156/2003, ύψους έως €5.307.000, το οποίο θα καλυφθεί από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Α.Ε. στο πλαίσιο κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Εταιρείας SIDMA ROMANIA 
SRL με σκοπό την αναδιάρθρωση δανείων της τελευταίας.  

− Η τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού η οποία αφορά την έδρα της εταιρίας, ως εξής:  
«Άρθρο 2 
1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. 
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2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού με 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία συγχρόνως θα ορίζεται η 
αρμοδιότητά τους.» 

 
Τέλος, κατά την Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώθηκαν για: 

− Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου. 

− Την κατάσταση των ιδίων κεφαλαίων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
Γ. Δημοσίευση πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την πώληση ακινήτου σε συνδεδεμένη εταιρία. 
Την 3 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε πρακτικό ΔΣ στο  ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) για έγκριση παροχής ειδικής 
άδειας του άρθρου 99 παρ. 2  και άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για πώληση του ακινήτου της εταιρείας στα 
Οινόφυτα σε συνδεδεμένη εταιρία . 

 
3.5. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αντιμετωπίζουν ορισμένους κινδύνους και αβεβαιότητες που ενδέχεται να έχουν δυσμενή 
επίπτωση στην λειτουργία τους, στις οικονομικές επιδόσεις και στις μελλοντικές προοπτικές τους, και για τον λόγο αυτό 
έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων για την αξιολόγησή τους και την αξιολόγηση των 
στρατηγικών για την διαχείρισή τους. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία περιλαμβάνει 
επαρκείς και αποτελεσματικές λειτουργίες διαχείρισης κινδύνων, που εφαρμόζονται διαρκώς στην μητρική και στις 
θυγατρικές της, σε όλες τις διευθύνσεις, τμήματα και εγκαταστάσεις τους, μέσα από τις διαδικασίες και τις πολιτικές που 
υφίστανται.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις του COVID-19, την διακύμανση των τιμών του χάλυβα στις χρηματιστηριακές αγορές 
και τις διατάξεις του Ν.4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών, το πρόγραμμα διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρείας ενισχύθηκε με την σύσταση διακριτών μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης, οι οποίες διαθέτουν τους δικούς τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις δικές τους Πολιτικές. Ακόμα, ο 
Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) και ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Chief Compliance 
Officer) επιλέγονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, ακολουθώντας τις Πολιτικές και Διαδικασίες 
Πρόσληψης αυτής, διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της Εταιρείας και λαμβάνουν γνώση 
οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων τους. 
 
Σε επιχειρησιακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε καταγραφή, αναλυτική περιγραφή και αξιολόγηση των σημαντικότερων 
κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα ελέγχθηκε ο βαθμός συμμόρφωσης της Εταιρίας 
στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που ενδέχεται να εκτεθεί η 
Εταιρεία και ο Όμιλος στο δεύτερο εξάμηνο του 2021 συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα, ενώ καταγράφονται και τα 
διορθωτικά μέτρα που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε αναμένεται να υλοποιηθούν. 
 
 

Κατηγορίες 
κινδύνων 

Περιγραφή 
σημαντικότερων 
κινδύνων 

Πιθανός 
αντίκτυπος 

Κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισης Συσχετισμός 
κινδύνων με 
μείζονα ζητήματα 

Κίνδυνος φήμης και 
πελατείας 

Αδυναμία για 
καινοτομία και 
ικανοποίηση των 
αναγκών των 
πελατών 

Μείωση των 
πωλήσεων, 
απώλεια μεριδίου 
αγοράς και 
οικονομική ζημιά 

• Εφαρμογή πολιτικής ποιότητας, 
πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης 

• Βελτίωση των δυνατοτήτων 
βασικών πελατών μας με στόχο 
την συνεργασία και την 
ανάπτυξη με τους κορυφαίους 
πελάτες 

• Ανάπτυξη των συνεργατών μας 
στα δίκτυα διανομής 

Οικονομικές 
επιπτώσεις 

Κίνδυνος φήμης και 
πελατείας 

Μόλυνση του 
περιβάλλοντος 

Οικονομικές 
κυρώσεις, πλήγμα 
στην άδεια 

• Έχουν θεσπιστεί αυστηροί 
έλεγχοι συμμόρφωσης με την 
Περιβαλλοντική Νομοθεσία 

Διαχείριση 
συσκευασιών, 
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Κατηγορίες 
κινδύνων 

Περιγραφή 
σημαντικότερων 
κινδύνων 

Πιθανός 
αντίκτυπος 

Κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισης Συσχετισμός 
κινδύνων με 
μείζονα ζητήματα 

λειτουργίας μας, 
και αυξημένο 
κόστος 
επιχειρηματικής 
δραστηριότητας 

ανακύκλωσης και 
απορριμμάτων 

Κίνδυνος φήμης και 
πελατείας 

Διαφθορά και 
δωροδοκία 

Οικονομικές 
κυρώσεις, πλήγμα 
στην εταιρική μας 
φήμη, αφιέρωση 
χρόνου της 
διοίκησης στην 
επίλυση νομικών 
ζητημάτων και 
οικονομική ζημιά 

• Καθιέρωση προγράμματος 
ανώνυμης αναφοράς 
περιστατικών που δεν 
συμβαδίζουν με τον κώδικα 
δεοντολογίας και 
επιχειρηματικής ηθικής της 
εταιρείας μας 

• Θέσπιση ερωτηματολογίων 
αξιολόγησης των προμηθευτών 
και των συνεργατών μας 

Εταιρική 
διακυβέρνηση, 
επιχειρηματική 
δεοντολογία και 
καταπολέμηση της 
διαφθοράς 

Λειτουργικός 
κίνδυνος 

Αδυναμία 
προσέλκυσης, 
διατήρησης και 
απασχόλησης 
επαρκούς αριθμού 
καταρτισμένου και 
έμπειρου 
προσωπικού 

Αδυναμία 
υλοποίησης των 
σχεδίων ανάπτυξης 
της εταιρείας 

• Ανάπτυξη των στελεχών και 
βελτίωση των δεξιοτήτων των 
εργαζομένων 

• Προώθηση εργασιακού 
περιβάλλοντος χωρίς 
αποκλεισμούς και δημιουργία 
κοινής αξίας μεταξύ των 
εργαζομένων 

Ευημερία, 
ανάπτυξη και 
συμμετοχή των 
εργαζομένων 

Λειτουργικός 
κίνδυνος 

Σοβαρά εργατικά 
ατυχήματα 

Θάνατος ή 
τραυματισμός 
εργαζομένου 

• Καθιέρωση αυστηρών ελέγχων 
για την υγιεινή και την ασφάλεια 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 

• Συνεχής εκπαίδευση και 
επιμόρφωση των εργαζομένων 

Ανθρώπινοι πόροι, 
Υγιεινή και 
Ασφάλεια, 
ευημερία των 
εργαζομένων 

Λειτουργικός 
κίνδυνος 

Διαρροή, απώλεια, 
κλοπή προσωπικών 
κωδικών 
πρόσβασης στο 
μηχανογραφικό 
σύστημα της 
εταιρείας 

Παραβίαση 
εταιρικού και 
προσωπικού 
απορρήτου, 
διαρροή 
πληροφοριών και 
απώλεια 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 
της εταιρείας 

• Εφαρμογή ελέγχων ορθής 
χρήσης και ασφαλείας Η/Υ 

• Εφαρμογή πολιτικών κωδικών 
πρόσβασης 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση του 
προσωπικού 

Ασφάλεια 
πληροφοριακών 
συστημάτων 

Χρηματοοικονομικός 
κίνδυνος 

Κίνδυνοι του 
μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος 
(περιλαμβάνονται 
και οι επιπτώσεις 
του COVID-19) 

Μείωση των 
πωλήσεων, της 
εμπορικής 
δραστηριότητας, 
επίδραση στην 
ρευστότητα και 
οικονομική ζημιά 

• Αυστηρός πιστωτικός έλεγχος 
πελατών 

• Ικανοποιητική διασπορά 
πελατολογίου 

• Διατήρηση επαρκούς 
ρευστότητας της εταιρείας 

Οικονομικές 
επιπτώσεις 

Χρηματοοικονομικός 
κίνδυνος 

Πιστωτικός 
κίνδυνος, κίνδυνος 
επιτοκίων, κίνδυνος 
ρευστότητας, 
κίνδυνος 
διακύμανσης τιμών 

Επίδραση στην 
ρευστότητα και 
οικονομική ζημιά 

• Αυστηρός πιστωτικός έλεγχος 
πελατών 

• Ικανοποιητική διασπορά 
πελατολογίου 

• Διατήρηση επαρκούς 
ρευστότητας της εταιρείας 

Οικονομικές 
επιπτώσεις 
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Κατηγορίες 
κινδύνων 

Περιγραφή 
σημαντικότερων 
κινδύνων 

Πιθανός 
αντίκτυπος 

Κυριότεροι τρόποι αντιμετώπισης Συσχετισμός 
κινδύνων με 
μείζονα ζητήματα 

πρώτων υλών, 
συναλλαγματικός 
κίνδυνος 

• Η εταιρεία μας εξετάζει διαρκώς 
ενέργειες, όπως για παράδειγμα 
η αναδιάρθρωση των δομών, ο 
περιορισμός υποστηρικτικών 
δαπανών και η εκμετάλλευση 
στοιχείων του ενεργητικού της 
για την βελτίωση της 
χρηματοοικονομικής της θέσης 

 

Οι κυριότεροι κίνδυνοι θα παρακολουθούνται στενά κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ώστε να αναγνωριστεί κάθε 
σημαντική αλλαγή στον περιβάλλον των παραγόντων κινδύνων. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των σημαντικότερων χρηματοοικονομικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο Όμιλος:  
 
3.5.1. Πιστωτικός κίνδυνος 
Τόσο η μητρική Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της, ακολουθούν την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω 
ασφαλιστικών εταιρειών και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι 
χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 στη μητρική 
Εταιρεία κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 2,0% ενώ υπήρχε διασπορά σε 
μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 30/06/2021, η Διοίκηση θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. 
Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τον προσδιορισμό ορίων πίστωσης τους. Η έκθεση του Ομίλου 
όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναλύονται ως 
εξής: 

 
 

 
 
3.5.2. Κίνδυνος επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Ο Όμιλος δεν θεωρεί πιθανή μία άμεση αύξηση των 
επιτοκίων Euribor δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των χωρών της Ευρωζώνης και 
ως εκ τούτου δεν έχει υλοποιήσει συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου.  
Ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα Αποτελέσματα Περιόδου και στην Καθαρή Θέση του Ομίλου σε μια 
ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1% . 
 

 
 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.923.289 16.742.221 17.457.735 15.748.471

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 74.902.948 52.263.379 64.262.631 46.642.957

Σύνολα 95.826.237 69.005.600 81.720.365 62.391.428

Ομίλου Εταιρίας

+ 1% - 1% + 1% - 1% 1% - 1% 1% -1%

30 Ιουνίου 2021 (1.194.147)     1.194.147 (1.194.147)          1.194.147 (988.804)        988.804 (988.804)             988.804

31 Δεκεμβρίου 2020 (1.145.939)     1.145.939 (1.145.939)          1.145.939 (940.414)        940.414 (940.414)             940.414    

Ομίλου Εταιρείας

 Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

  Επίδραση στην

Καθαρή Θέση  

  Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου  
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3.5.3. Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  
 
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 ή ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 7,5 % επί του συνόλου. Κατά την 
30.06.2021 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους € 20,1 εκατ..   
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκταμίευσης των  ομολογιακών δανείων τον Φεβρουάριο του 2021 και την αποτίμηση των 
νέων δανειακών υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, τα Ιδία Κεφαλαία  της 
Εταιρείας και του Ομίλου έχουν εξυγιανθεί και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της παρ. 4 του άρθρου 119 του 
Ν.4548/2018. Το ίδιο ισχύει και για το κεφάλαιο κίνησης τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας που είναι πλέον θετικό 
και ανέρχεται με 30/06/2021 σε € 32 εκ. και € 35 εκ. αντίστοιχα.  
 
Οι ημερομηνίες λήξεων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχουν ως εξής: 
 
 

 
 
 

 
 
3.5.4. Κίνδυνος αυξομείωσης τιμών πρώτων υλών 
Οι τιμές πώλησης των παραγομένων προϊόντων υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των πρώτων υλών. Οι 
αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) το περιθώριο κέρδους 
του Ομίλου, καθόσον οι μεταβολές στις τιμές πώλησης των προϊόντων δεν δύναται να είναι απόλυτα συγχρονισμένες με 
τις τιμές των μη παραληφθέντων ακόμα παραγγελιών μας, και τις τιμές των αποθεμάτων μας. Το μικτό περιθώριο 
κέρδους του Ομίλου επηρεάζεται θετικά στην περίπτωση ανοδικών τιμών των πρώτων υλών και αρνητικά στην αντίθετη 
περίπτωση. Η αυξομείωση των τιμών των προϊόντων που εμπορεύεται ο Όμιλος δεν μπορεί να καλυφθεί με πράξεις 
αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσματά της μέσω υποτίμησης 
ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 
 

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 37.630.841 2.120.998 25.336.312 40.914.654 52.867.017 53.877.343 8.407.186 -              

Εμπορικές υποχρεώσεις 39.820.106 -                  31.875.442 -              

Λοιπές υποχρεώσεις 9.377.072 -                  4.582.984 -              

Σύνολο 86.828.019 2.120.998 25.336.312 40.914.654 89.325.443 53.877.343 8.407.186 0

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 24.063.220 1.808.998 18.436.870 40.914.654 39.959.358 53.167.720 1.263.191 -

Εμπορικές υποχρεώσεις 29.834.299 - 24.454.017 -

Λοιπές υποχρεώσεις 8.574.189 - 4.326.660 -

Σύνολο 62.471.708 1.808.998 18.436.870 40.914.654 68.740.034 53.167.720 1.263.191 0

Ομίλου

30.06.2021 31.12.2020

Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020

30.06.2021 < 6 months 6-12 months 1-5 years > 5 years

Ομίλου 37.630.841 2.120.998 25.336.312 40.914.654

Εταιρίας 24.063.220 1.808.998 18.436.870 40.914.654

31.12.2020 < 6 months 6-12 months 1-5 years > 5 years

Ομίλου 52.867.017 53.877.343 8.407.186 -

Εταιρίας 39.959.358 53.167.720 1.263.191 -
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα διάστημα τεσσάρων ετών, από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2021, η 
διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής CIF, για τρία από τα σημαντικότερα προϊόντα του Ομίλου καθώς και η 
τυπική απόκλιση φαίνεται κατωτέρω:  
 

 
 
Αντίστοιχα, το ποσοστό μικτού κέρδους είχε διακυμάνσεις της τάξης των 1.517 μονάδων βάσης μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής. Αύξηση των τιμών ισοδυναμεί με αύξηση του % μικτού κέρδους χωρίς να μπορούμε να 
ποσοτικοποιήσουμε την ακριβή σχέση μεταξύ τους. Για κάθε 50 μονάδες βάσης αυξομείωση του % ΜΚ η επίδραση στα 
αποτελέσματα του 2021 και 2020 θα ήταν περίπου: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 2021 2020 

ΧΙΛ. € 50 μ.β -50 μ.β +50 μ.β -50 μ.β 

Καθαρά Αποτελέσματα 532 -532 306 -306 

Ίδια Κεφάλαια 532 -532 306 -306 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2021 2020 

ΧΙΛ. € 50 μ.β -50 μ.β +50 μ.β -50 μ.β 

Καθαρά Αποτελέσματα 353 -353 206 -206 

Ίδια Κεφάλαια 353 -353 206 -206 

 
 
3.5.5. Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ε.Ε και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. 
Ωστόσο, στις ελάχιστες περιπτώσεις που πραγματοποιεί αγορές εμπορευμάτων σε δολάριο Αμερικής, αντιμετωπίζει τον 
κίνδυνο με συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. 
Επιπλέον υπάρχει η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. 
Συγκεκριμένα για την θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία η πολιτική της εταιρείας για την αποτροπή της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, χρησιμοποιεί ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο τον δανεισμό στο τοπικό νόμισμα, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο σε περίπτωση υποτίμησης του τοπικού 
νομίσματος σε σχέση με το ευρώ. Το πρόβλημα του συναλλαγματικού κινδύνου δεν ισχύει για την θυγατρική εταιρεία 
στη Βουλγαρία γιατί η κυβέρνηση της έχει κλειδώσει εδώ και χρόνια την ισοτιμία του νομίσματός της με το ευρώ. 
 
Οι πίνακες με τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα για τον Όμιλο έχουν ως εξής: 
 

 
 

€ / ΜΤ
Υλικά Θερμής 

Έλασης

Υλικά Ψυχρής 

Έλασης

Γαλβανισμένα 

Υλικά 

Διαφορά Μέγιστης και Ελάχιστής Τιμής 512 641 525

Τυπική απόκλιση 88 99 85

Ποσά σε € USD RON USD RON

Ονομαστικά ποσά

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 109.109 9.164.619 1.442 3.562.346

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                  (17.305.250) 0 (15.982.575)

Βραχυχρόνια έκθεση 109.109           (8.140.630)         1.442            (12.420.230) 

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία -                  -                     -               -               

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                  (853.333) -               (1.086.580)

Μακροχρόνια έκθεση -                  (853.333)            -                (1.086.580)   

30/6/2021 31/12/2020
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Η μεταβολή στα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου από μία ενδεχόμενη μεταβολή +/(-10%) σε ξένο 
νόμισμα έχει ως εξής: 
 

 
 
 
 
3.6. Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2021 

 
Για το υπόλοιπο του 2021, και υπό την προϋπόθεση ότι, όπως εκτιμάται, δεν θα επιβληθούν επιπλέον μέτρα 
περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω πανδημίας, η εγχώρια οικονομία αναμένεται να 
διατηρήσει αμείωτη την αναπτυξιακή της δυναμική, συντηρώντας τη ζήτηση χαλυβουργικών σε υψηλά 
επίπεδα.   
 
Ειδικότερα, σημειώνεται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας αναθεωρήθηκαν προς τα 
πάνω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή1, η οποία προβλέπει πλέον αύξηση  του ΑΕΠ κατά 6,0%  για φέτος (έναντι 
του 4,2% της προηγούμενης πρόβλεψης) , λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω ομαλοποίησης της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, καθώς προχωρά η διάθεση εμβολίων και εντείνεται η 
δημοσιονομική στήριξη. Σύμφωνα με την έκθεση, τα δημοσιονομικά μέτρα που ελήφθησαν νωρίτερα φέτος, 
σε συνδυασμό με την ώθηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, αναμένεται να 
ενισχύσουν την εγχώρια ζήτηση, η οποία θα είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης τόσο το 2021 όσο και το 2022. 
Συγκεκριμένα μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις θα δοθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα 
οποία αναμένεται να εισρεύσουν 4 δισ. για φέτος στην Ελλάδα (περίπου 2,3% του ΑΕΠ) και 5,3 δισ. τα 
επόμενα χρόνια μέχρι και το 2026. Μάλιστα προβλέπεται αύξηση των εγχώριων επενδύσεων 11,5% για φέτος 
και 20% για το 2022, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της ζήτησης για χαλυβουργικά 
προϊόντα, από την οποία η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ αναμένεται να αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος του 
οφέλους, ως ο ηγέτης της αγοράς.  
 
Επιπλέον, και η Ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να ανακάμψει ταχύτερα από ότι αναμενόταν 
προηγουμένως, καθώς η δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους υπερέβη τις προσδοκίες και η βελτίωση 
της υγειονομικής κατάστασης οδήγησε σε ταχύτερη χαλάρωση των περιορισμών για τον έλεγχο της πανδημίας 
κατά το δεύτερο τρίμηνο. Όπως και στην Ελλάδα, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) αναμένεται 
να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη στης Ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο συνολικός πλούτος που θα παραχθεί 
από το RRF κατά τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των προβλέψεων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 1,2 
% του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ. 
 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_3481 

+ 10% - 10% + 10% - 10%

Ποσά σε €

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (9.919) 12.123 (153.212) 187.259 

Καθαρή Θέση (9.919) 12.123 548.915 (670.896)

+ 10% - 10% + 10% - 10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (131) 160 116.352 (142.207)

Καθαρή Θέση (131) 160 727.318 (888.945)

30/6/2021

USD RON

31/12/2020

USD RON
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Όσον αφορά στις θυγατρικές εξωτερικού, η οικονομία της Ρουμανίας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο 
τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European 
Commission, Ιούλιος 20212). Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις. Οι καθαρές εξαγωγές, αντίθετα, ήταν 
σημαντικά αρνητικές, αντανακλώντας την αδύναμη εξωτερική ζήτηση και διαταραχές στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. Σε ετήσια βάση, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 7,4% το 2021 και κατά 4,9% το 
2022. Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει πολύ ισχυρή, υποστηριζόμενη από την άρση των 
περιορισμών, ιδιαίτερα για τομείς που έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία όπως οι τέχνες, η ψυχαγωγία, 
τα εστιατόρια και τα ξενοδοχεία, καθώς και τη σχετικά ισχυρή αύξηση των μισθών τους πρώτους μήνες του 
έτους. Οι επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές υποστηριζόμενες τόσο από τον ιδιωτικό όσο και 
από τον δημόσιο τομέα. Η SIDMA Romania παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς ενώ αναμένεται να 
ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση των δανείων της και την βελτίωση των ιδίων κεφαλαίων της εντός του έτους. 
 
Αντίστοιχα στην Βουλγαρία, παρά τους συνεχείς περιορισμούς στην οικονομική δραστηριότητα που 
σχετίζονται με την πανδημία, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 2,5% 
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω των εξαγωγών και της ιδιωτικής κατανάλωσης σύμφωνα με την 
καλοκαιρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 20213). Η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη έφτασε σε προ κρίσης επίπεδα τον Απρίλιο και τον Μάιο, υποδηλώνοντας περαιτέρω βελτίωση 
στη ζήτηση των εγχώριων καταναλωτών φέτος. Το δεύτερο εξάμηνο, η κατανάλωση των νοικοκυριών 
αναμένεται να συνεχίσει να επεκτείνεται, ακολουθώντας τη βελτίωση στην αγορά εργασίας. Η αύξηση του 
πραγματικού ΑΕΠ αναμένεται να φτάσει το 4,6% το 2021 και το 4,1% το 2022.  
 
Αναφορικά με την αγορά χάλυβα, η Παγκόσμια Ένωση Χάλυβα (WorldSteel Association4) προβλέπει ότι η 
παγκόσμια ζήτηση χάλυβα θα αυξηθεί κατά 5,8% το 2021 και θα φθάσει τα 1,874 δισεκατομμύρια μετρικούς 
τόνους (mt). Η ζήτηση θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2,7% το 2022 και θα φθάσει τα 1,925 δισεκατομμύρια 
τόνους.  Αλλά και η Eurofer5, η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα, στην τελευταία έκθεση της τον Αύγουστο του 2021, 
προβλέπει ότι η φαινομενική κατανάλωση χάλυβα στην ΕΕ αναμένεται να ανακάμψει (+11,2%) το 2021 και 
(+3,7%) το 2022 όπου θα επιστρέψει πάνω από τα επίπεδα του 2017 χάρη στη συνεχή αύξηση της ζήτησης 
από τομείς που χρησιμοποιούν χάλυβα.  
 
Όσον αφορά, τέλος, στην αβεβαιότητα και τους κινδύνους που απειλούν τις προοπτικές ανάπτυξης - τόσο σε 
τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο – δεν είναι αμελητέοι, αλλά παραμένουν συνολικά ισορροπημένοι. Το 
αναμενόμενο τέταρτο κύμα της πανδημίας COVID-19 πιθανά να επηρεάσει τις βραχυπρόθεσμες αναπτυξιακές 
προοπτικές, όπως και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που παραμένουν από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την 
Ελληνική οικονομία. 
 
Το σημαντικό, πάντως, είναι ότι όλοι οι αναλυτές και οι παράγοντες της οικονομίας υιοθετούν στα βασικά 
τους σενάρια τις αισιόδοξες εκτιμήσεις για την εξέλιξη των ρυθμών ανάπτυξης κατά το υπόλοιπο του έτους 
αλλά και κατά το 2022. Και αυτά είναι, αναμφίβολα, καλά νέα για την Εταιρεία και τον Όμιλο. 
 
3.7. Σημαντικές Συναλλαγές Μεταξύ Εταιρείας και Συνδεδεμένων Προσώπων 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 
παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες. 
  

 
2 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/summer/ecfin_forecast_summer_2021_ro_en.pdf 
3 https://ec.europa.eu/economy_finance/forecasts/2021/summer/ecfin_forecast_summer_2021_bg_en.pdf 
4 https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:976723ed-74b3-47b4-92f6-81b6a452b86e/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202021.pdf 
5 EUROFER Economic Report.  Economic And Steel Market Outlook 2021-2022, August 2021 
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Πωλήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

AEIFOROS BULGARIA S.A.   31.492 -                    11.824 -                    

DOJRAN STEEL LTD 3.343 3.343 -                    -                    

ECORESET Α.Ε. 12.460 12.460 8.328 8.328

ETEM BULGARIA SA -                    -                    -                    -                    

FITCO AE 14.514 14.514 4.098 4.098

FULGOR AE 325.265 325.265 158.477 158.477

ICME ECAB SA 88.040 -                    36.242 -                    

SIDMA Romania S.R.L. -                    22.827 -                    -                    

SIDMA BULGARIA -                    -                    -                    -                    

SIGMA IC. S.A. -                    -                    21.293 -                    

SOFIA MED AD 72.196 -                    32.853 1.901

SOVEL ΑΕ 90.558 90.558 26.840 26.840

STOMANA 1.690.560 -                    152.429 -                    

TEKA SYSTEMS AE 48.871 48.871 2.146 2.146

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 4.761 4.761 4.199 4.199

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 15.337 15.337 8.889 8.889

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 317.886 317.886 317.067 317.067

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 33.912 33.912 -                    -                    

ΒΙΑΝΑΤΤ -                    -                    472 472

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 150.714 150.714 66.235 66.235

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ 301 301 623 623

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 290.941 290.941 135.812 135.812

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 15.991 15.991 8.553 8.553

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 106.345 106.345 1.139 1.139

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 30.277 30.277 16.041 16.041

ΕΤΕΜ ΑΕ 3.739 3.739 158 158

ΕΤΗΛ ΑΕ 48.771 48.771 67.221 67.221

ΘΕΡΜΟΛΙΘ AE -                    -                    -                    -                    

ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 311.684 311.684 235.603 235.603

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ -                    -                    429.186 429.186

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 34.161 34.161 10.839 10.839

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 171 171 -                    -                    

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 55.741 55.741 94.302 94.302

Σύνολο 3.798.034 1.938.572 1.850.869 1.598.128 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020

Πωλήσεις  Παγίων

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

SIDMA BULGARIA SA -                    -                    -                    -                    

TEKA SYSTEMS AE -                    -                    -                    -                    

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ -                    -                    11.713 11.713

Σύνολο 0 0 11.713 11.713 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2021-30.06.2021 

 
 

 

 

 

18 

 

 
 
 

 
 

Λοιπα έσοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ECORESET Α.Ε. 1.012 1.012 423 423

FULGOR AE 5.159 5.159 1.780 1.780

SIDEROM STEEL SRL  137.517 -                    72.869 -                    

SIDMA  ROMANIA SA -                    -                    -                    5.928

SIDMA BULGARIA SA -                    -                    -                    6.409

SOVEL ΑΕ 792 792 -                    -                    

STOMANA 302.589 -                    190.922 -                    

TEKA SYSTEMS AE 180 180 2 2

ΑΕΙΦΟΡΟΣ AE -                    -                    -                    -                    

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 22 22 26 26

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 900 900 -                    -                    

ΒΙΑΝΑΤΤ -                    -                    633 633

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 176.593 176.593 174.036 174.036

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 320 320 -                    -                    

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 28.355 28.355 136.190 136.190

ΕΤΕΜ ΑΕ 100 100 50 50

ΕΤΗΛ ΑΕ 135 135 55 55

ΘΕΡΜΟΛΙΘ AE -                    -                    -                    -                    

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 188.796 188.796 684.464 684.464

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 70.325 70.325 195.354 195.354

Σύνολο 912.794 472.688 1.456.804 1.205.350

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020

Αγορές

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

LESCO 19.276 19.276 -                    -                    

SIDMA Romania S.R.L. -                    24.297 1.818.939 -                    

STOMANA 12.515.257 4.266.446 8.280.875 2.774.327

SIDEROM STEEL SRL  3.442.775 -                    -                    -                    

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 206.478 206.478 125.513 125.513

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 7.115 7.115 6.370 6.370

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 318.239 318.239 302.107 302.107

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 22.247 -                    4.933 -                    

Σύνολο 16.531.386 4.841.851 10.538.737 3.208.316 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020
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Λοιπα έξοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ETEM BULGARIA SA -                    -                    -                    -                    

ICME ECAB SA 1.498 -                    761 -                    

METALCO BULGARIA S.A. 8.126 -                    6.849 -                    

METALIGN 149.821 149.821 152.468 152.468

SIDERAL SHPK -                    -                    10.528 10.528

TEKA SYSTEMS AE 42.808 31.739 40.621 33.090

VIENER SA 235.692 235.692 177.882 177.882

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 50.546 50.546 47.125 47.125

ΒΙΑΝΑΤΤ -                    -                    -                    -                    

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ -                    -                    1.962 1.962

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ -                    -                    1.055 1.055

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 5.875 5.875 5.481 5.481

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ -                    -                    25 25

ΣΤΗΛΜΕΤ AE -                    -                    -                    -                    

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 5.897 5.897 6.297 6.297

Σύνολο 500.262 479.569 451.054 435.913 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020

Αγορές  Παγίων

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

TEKA SYSTEMS AE 24.731 24.731 2.421 2.421

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ 2.665 2.665 1.962 1.962

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                    -                    -                    -                    

Σύνολο 27.395 27.395 4.383 4.383 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020

Υποχρεώσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ETEM Aluminium Extrusions SA 1.876 1.876 1.876 1.876

ICME ECAB SA 254 -                    183 -                    

METALCO BULGARIA SA -                    -                    508 -                    

SIDMA Romania S.R.L. -                    -                    -                    -                    

SIDERAL SHPK -                    -                    3.363 3.363

SIDEROM STEEL SRL  4.592.557 -                    3.559.322 -                    

SIDMA BULGARIA -                    141 -                    (14)

STOMANA 7.874.560 2.696.116 4.597.689 1.206.845

TEKA SYSTEMS AE 13.282 11.534 13.817 7.637

VIENER S.A. 74.891 74.891 35.305 35.305

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 59.293 59.293 55.115 55.115

LESCO 13.142 13.142 -                    -                    

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ (78) (78) 1.463 1.463

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ -                    -                    5.841 5.841

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 244.976 244.976 57.289 57.289

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 2.226.459 2.226.459 2.656.242 2.656.242

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 11.477.344 11.477.344 14.214.517 14.214.517

ΣΤΗΛΜΕΤ AE -                    -                    -                    -                    

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 7.312 7.312 7.312 7.312

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 8.307.301 8.303.859 4.534.215 4.529.286

Σύνολο 34.893.170 25.116.867 29.744.058 22.782.077 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020
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3.8. Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς 

 
➢ Δημοσίευση πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την πώληση ακινήτου σε συνδεδεμένη εταιρία. 
Την 3η Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε πρακτικό ΔΣ στο  ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) για έγκριση παροχής ειδικής 
άδειας του άρθρου 99 παρ. 2  και άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για πώληση του ακινήτου της εταιρείας στα 
Οινόφυτα σε συνδεδεμένη εταιρία . 
 
  

Απαιτήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

DOJRAN STEEL LTD 2.052 2.052 127 127

ECORESET Α.Ε. 5.888 5.888 12.561 12.561

ETEM SH.P.K. (1.066) (1.066) (1.066) (1.066)

ETEM BULGARIA SA (1) (1) (1) (1)

FITCO AE 10.721 10.721 841 841

FULGOR AE 279.754 279.754 115.539 115.539

ICME ECAB SA 15.206 -                    -                    -                    

PROSAL TUBES SA 30 30 30 30

SIDEROM STEEL SRL  152.802 -                    22.818 -                    

SIDMA BULGARIA -                    -                    -                    6.409

SIDMA Romania S.R.L. -                    22.827 -                    -                    

SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED 835 2 -                    2

SIGMA AD -                    -                    12.972 -                    

SOFIA MED AD 35.956 -                    12.085 1.901

SOVEL ΑΕ 98.581 98.581 34.263 34.263

STOMANA 246 -                    -                    -                    

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 5.966 5.966 474 474

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 5.667 5.667 12.598 12.598

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 1.108.720 1.108.720 963.801 963.801

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 4.476 4.476 -                    -                    

ΒΙΑΝΑΤΤ -                    -                    973 973

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 102.482 102.482 35.682 35.682

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ -                    -                    1.025 1.025

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 395.077 395.077 239.521 239.521

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 2.410 2.410 3.109 3.109

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 117.434 117.434 1.413 1.413

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ (613) (613) 13.220 13.220

ΕΤΕΜ ΑΕ 5.652 5.652 841 841

ΕΤΗΛ ΑΕ 48.796 48.796 74.336 74.336

ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 151.543 151.543 179.235 179.235

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ -                    -                    276.386 276.386

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 77.525 77.525 51.111 51.111

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 210 210 -                    -                    

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 77.564 77.564 86.201 86.201

Σύνολο 2.703.910 2.521.695 2.150.097 2.110.532 

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020
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3.9. Μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 

 
Η «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δραστηριοποιείται  στην εμπορία και 
βιομηχανική μεταποίηση χαλυβουργικών προϊόντων και στον σχεδιασμό, την παραγωγή και εμπορία θερμομονωτικών 
πετασμάτων πολυουρεθάνης (panels). 
 
Η εταιρία έχει την μορφή της Ανώνυμης εταιρίας με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφόρος Μεγαρίδος 188, ΤΚ 193 
00) και διατηρεί υποκαταστήματα στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 
 
Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και η διαδικτυακή της διεύθυνση είναι  www.sidma.gr 
 
Η εταιρία, έχει  τοποθετήσει στο επίκεντρο της επιχειρησιακής της δραστηριότητας, την ενεργή συνεισφορά και 
ουσιαστική προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η στήριξη της ελληνικής οικονομίας, η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και 
δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, η μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, η  παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας για τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 
 
3.9.1. Το Όραμα  και η αποστολή μας 
Να παραμείνουμε πρώτοι στην Ελληνική αγορά του χάλυβα και να αποκτήσουμε περίοπτη θέση στην αγορά των 
Βαλκανίων. 
 
Να έχουμε την προτίμηση των πελατών μας κατανοώντας τις ανάγκες τους και ανταποκρινόμενοι άμεσα σ’ αυτές, 
τηρώντας τις δεσμεύσεις μας, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, σε 
ανταγωνιστικές τιμές. 
 
Να εξασφαλίζουμε τα παραπάνω με ομαδική εργασία, με στελέχη και συνεργάτες υψηλού επιπέδου μέσα σε ένα 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, που προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης γνώσεων και 
δεξιοτήτων. 
 
Να αποτελούμε, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, υπόδειγμα εταιρείας που συνδυάζει παράδοση και ακεραιότητα με 
διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη. Να διακρινόμαστε για την ευαισθησία προς τους ανθρώπους μας και τις προσπάθειες που 
καταβάλουμε για τη βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος. 
 
3.9.2. Οι επιχειρηματικές μας αρχές 
Η εταιρία μας από την  αρχή της λειτουργίας της, διαπνέεται από την αντίληψη ότι μια επιχείρηση μπορεί να είναι 
ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική υπευθυνότητα. 
 
Η αντίληψη αυτή ορίζει τις ευθύνες μας απέναντι σε όλους όσους επηρεάζονται από τις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες. Η δέσμευση σε αρχές και η κοινωνική μας υπευθυνότητα επιβεβαιώνονται σε καθημερινή βάση με τη 
συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχιση της πορείας μας. 
 
Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των συνεργατών και των προμηθευτών της 
εταιρίας για τις αρχές, που διέπουν τη λειτουργία της. 
 
Η λειτουργία της εταιρίας, έναντι κάθε συνδεδεμένης με αυτήν ομάδας, εντάσσεται στα ακόλουθα πλαίσια: 
 

• Έναντι των Μετόχων μας: Επιδιώκουμε την προστασία της επένδυσής τους και την εξασφάλιση μιας ικανοποιητικής 

απόδοσης των κεφαλαίων τους υπό συνθήκες πλήρους διαφάνειας. 

• Έναντι των Πελατών μας: Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να παρέχουμε ποιοτικά προϊόντα & 

υπηρεσίες, με ανταγωνιστικούς όρους, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. 

http://www.sidma.gr/
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• Έναντι των εργαζομένων μας: Αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων τους, η διασφάλιση χωρίς διακρίσεις καλών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών και η ανάπτυξή τους 

είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε τους εταιρικούς μας στόχους. 

• Έναντι των Επιχειρηματικών μας συνεργατών: Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές 

προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και με τους εργολάβους που συνεργάζονται μαζί μας και δεσμευόμαστε για την 

τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας έναντί τους. Την ίδια δέσμευση  αναλαμβάνουν και εκείνοι. 

• Έναντι της Κοινωνίας: Λειτουργούμε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και συνεισφέρουμε στην ευημερία και την 

πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. 

3.9.3. Εταιρική Διακυβέρνηση 
Καταβάλλοντας συνεχή προσπάθεια ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια στις προσδοκίες των συμμετόχων, η  ΣΙΔΜΑ  
Μεταλλουργική  εφαρμόζει τον νόμο και το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις δραστηριότητές της και όσα ειδικότερα 
ισχύουν για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
 
Η αποτελεσματική Εταιρική Διακυβέρνηση δεν συνιστάται από καθορισμένο πρόγραμμα αλλά από μία συνεχή 
προσπάθεια ενσωμάτωσης στις εκάστοτε προτεινόμενες παραμέτρους σε συνδυασμό με τις συνεχώς 
αυξανόμενες προσδοκίες της κοινωνίας. Η σωστή εταιρική δομή και διαδικασίες έχουν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη 
Εταιρική Διακυβέρνηση, η οποία προωθεί την εταιρική αναγνώριση και φήμη. 
 
Η εταιρία μας στο πλαίσιο της έγκαιρης προσαρμογής στις διατάξεις του Ν.4706/2020 και τις αποφάσεις/κατευθυντήριες 
γραμμές  της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, προχώρησε σε: 
 

- Αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρίας και σύνταξη των κανονισμών λειτουργίας 
για σημαντικές θυγατρικές της 

- Υλοποίηση πολιτικής εκπαίδευσης των μελών του ΔΣ, πολιτικής αξιολόγησης τους καθώς και σε διαδικασία 
γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μελών του 

- Υιοθέτηση Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, της Επιτροπής Αμοιβών και  Ανάδειξης 
υποψήφιων μελών ΔΣ  

- Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου 
- Αναθεώρηση της πολιτικής  Αμοιβών 
- Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών ΔΣ 
- Υιοθέτηση πολιτικής καταλληλότητας των μελών του ΔΣ 
- Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 
- Υιοθέτηση πολιτικής και διαδικασίας για την περιοδική αξιολόγηση του συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

3.9.4. Εργασιακά θέματα  
Η εταιρία μας  βασίζεται ιδιαίτερα στο ανθρώπινο δυναμικό της  για την επίτευξη των εταιρικών της στόχων, καθώς η 
τεχνογνωσία των εργαζομένων της αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικά της  πλεονεκτήματα. Βασική αρχή της σύγχρονης 
και ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας της εταιρείας είναι να προσελκύει, να διατηρεί και να αναπτύσσει επαγγελματίες με 
ενθουσιασμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, δημιουργικότητα και κοινό όραμα για το μέλλον. 
 
Στόχος μας είναι το προσωπικό μας να αποτελείται από άτομα ταλαντούχα που πορεύονται μαζί μας με ενέργεια, 
δημιουργικότητα και έμπνευση,  χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις εταιρικές αρχές και αξίες και συμμετέχουν ενεργά 
στην καθημερινή προσπάθεια για επιτυχία της εταιρείας σε έναν χώρο ιδιαίτερα απαιτητικό και έντονα εξελισσόμενο. 
 
Η παροχή ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, που επιπλέον παρακινεί τους εργαζόμενους και τους αντιμετωπίζει με 
σεβασμό, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους, είναι προτεραιότητα μας. Οι σχέσεις με τους εργαζόμενους βασίζονται στην 
αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου εντός της εταιρίας, κρίνονται με βάση τα 
προσόντα, την απόδοση και τις δυνατότητές του, χωρίς καμία διάκριση. 
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Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια διαρκή προτεραιότητα ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει τις κατάλληλες 
γνώσεις και εμπειρίες για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο ρόλο του και να εξελίσσει τις δεξιότητες του. 
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Προωθούμε και στηρίζουμε την δια βίου επιμόρφωση και ανάπτυξη των ανθρώπων μας, μέσα από σύγχρονα και 
ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 
Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες εκπαιδεύσεις ανά θεματική ενότητα: 
 

 

Παράλληλα, αξιολογούμε και αναγνωρίζουμε την προσπάθεια και απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού μας, 
προσφέρουμε κίνητρα επιβράβευσης της απόδοσης, φροντίζουμε για ένα ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
και μεριμνούμε για τον σεβασμό της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. 
 
Στη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ οικοδομούμε και αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με το ανθρώπινο δυναμικό μας, 
οραματιζόμαστε το μέλλον και επιθυμούμε να το μοιραστούμε μαζί του. 
 
3.9.5. Υγεία, Ασφάλεια, Περιβάλλον 
 

Υγεία & Ασφάλεια  

Στόχος της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική είναι να προσφέρει στους εργαζομένους της, ένα Ασφαλές περιβάλλον εργασίας και 
να δημιουργήσει Κουλτούρα Ασφάλειας στον χώρο εργασίας.  
 
Η Εταιρία μας, αναγνωρίζει την Επαγγελματική  Υγεία και Ασφάλεια ως απόλυτη προτεραιότητα. Η αποφυγή 
περιστατικών (συμβάντων) και η δημιουργία και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο οι κίνδυνοι έχουν 
εντοπιστεί, εκτιμηθεί, προληφθεί και εξαλειφθεί, αποτελεί κύριο μέλημά μας.  
 
Στη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, δεσμευόμαστε να αναπτύσσουμε και να εφαρμόζουμε αποτελεσματικά συστήματα, 
πρότυπα και πρακτικές για την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας που ανταποκρίνονται  στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητές μας. 
 
Η  Εταιρία, σε συνεργασία με τους εργαζόμενους της και μέσω της διαβούλευσης με αυτούς, υλοποιεί το πρόγραμμα για 
την Υγεία και την Ασφάλεια στο χώρο εργασίας μέσω της διαρθρωτικής υλοποίησης του προτύπου ISO 45001:2018, το 
οποίο αποσκοπεί στην παροχή και διατήρηση ενός Υγιούς και Ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και στην 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τους εργαζόμενους της, τους επισκέπτες, τους  εργολάβους και όσους ενδεχομένως 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της Εταιρίας, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών για 
ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. 
 
Επενδύουμε στην πρόληψη και στην εκπαίδευση εργαζομένων και συνεργατών στον τομέα της υγείας και ασφάλειας. 
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3.9.6. Ανταπόκριση στην πανδημία COVID-19 
Το πρώτο εξάμηνο του 2021, όπως και όλο το 2020 που κυριάρχησε η αντιμετώπιση της πανδημίας COVID- 19 , 
απαιτήθηκε η συνεχής παρακολούθηση των υγειονομικών  εξελίξεων αλλά και των μέτρων της  πολιτείας, με 
αναθεωρήσεις των πολιτικών αντιμετώπισης σε όλες τις εγκαταστάσεις μας . Επίσης διαμορφώθηκαν σχετικές οδηγίες 
για τους εργαζόμενους για την μέτρα πρόληψης και την ορθή χρήση των μέτρων ατομικής προστασίας, οι συνεχείς 
επιθεωρήσεις της εφαρμογής των μέτρων και η άμεση διαχείριση οποιουδήποτε συμβάντος. 
 
Απόλυτη προτεραιότητα δόθηκε στην προστασία της υγείας του ανθρώπινου δυναμικού και ταυτόχρονα, στην ασφαλή 
και απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
 
Από τις αρχές ήδη του 2020, έγινε σχεδιασμός της εξ αποστάσεως εργασίας σε όσους εργαζόμενους μπορούσαν να 
εργαστούν απομακρυσμένα, παρέχοντάς τους τον  κατάλληλο εξοπλισμό και την αντίστοιχη εκπαίδευση, αλλά και 
ταυτόχρονα να υλοποιήσει όλη την απαραίτητη υποδομή, ώστε να υποστηρίξει την τηλεργασία με ασφάλεια.  
 
Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη  συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων, στην τήρηση των κανόνων υγιεινής καθώς και 
στην παροχή των απαραίτητων μέσων ατομικής προστασίας όπως γάντια, μάσκες και αντισηπτικά. Επίσης προχώρησε 
στη υλοποίηση πρόσθετων τεχνικών επεμβάσεων και ανακατατάξεων όπου αυτό ήταν εφικτό ( τοποθέτηση 
προστατευτικών plexiglas,  αναβάθμιση των κλιματιστικών μονάδων, λήψη κατάλληλων οργανωτικών μέτρων για την 
τήρηση των αποστάσεων, προληπτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις). 
 
3.9.7. Περιβάλλον 
Το περιβάλλον δεν μας ανήκει, το δανειζόμαστε από τις επόμενες γενιές και οφείλουμε να το παραδώσουμε κατάλληλο 
για διαβίωση. H ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, σταθερά προσηλωμένη στη διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στο 
περιβάλλον και τους στόχους της για αειφόρο ανάπτυξη και δεσμεύεται ότι θα: 
 

• Διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και θα εφαρμόζει υψηλά 
περιβαλλοντικά πρότυπα σε ενδοεταιρικό επίπεδο 

• Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με σκοπό την πρόληψη αέριας, υγρής ή στερεής ρύπανσης. 

• Καθορίζει αντικείμενα και σκοπούς περιβαλλοντικών παρεμβάσεων 

• Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση,  

• Εφαρμόζει τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού, σε θέματα Περιβάλλοντος 

• Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το 
ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία. 

 
3.9.8. Ποιότητα 
Η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική σταθερά προσηλωμένη στην παραγωγή, εμπορία και μορφοποίηση υψηλής ποιότητας 
προϊόντων  και παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με στόχο τη πλήρη ικανοποίηση του πελάτη, εφαρμόζει τις 
κατάλληλες διεργασίες ώστε να: 
 

- διασφαλίζει ότι  οι διεργασίες είναι επαρκείς, αποτελεσματικές και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
πελατών της, ενθαρρύνει την καινοτομία τη βελτίωση της επικοινωνίας,  του ομαδικού πνεύματος και της 
συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας  συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των  
συνεργαζόμενων εργολάβων  και των πελατών 

- εφαρμόζει σύγχρονες διαδικασίες διοίκησης και επιστημονικές μεθόδους 
- ενθαρρύνει τη συνεχή βελτίωση στις διεργασίες που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της. 

 
Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε να: 

• Εφαρμόζουμε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015. 

• Εφαρμόζουμε τη σχετική ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. 

• Βελτιώνουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Ποιότητας. 

• Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομικές και τεχνικής φύσεως απαιτήσεις για 
τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουμε. 

• Αναγνωρίζουμε και ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της Εταιρείας. 
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• Παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών 
μας και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανατροφοδότηση από τους πελάτες μας (σχόλια, παράπονα, 
υποδείξεις). 

• Θέτουμε αντικειμενικούς στόχους για την Ποιότητα και παρακολουθούμε την πορεία τους. 

• Διασφαλίζουμε την πλήρη ενημέρωση κάθε εργαζόμενου στις συγκεκριμένες του ευθύνες για την Ποιότητα με 
τη συμμετοχή του στην προετοιμασία, εφαρμογή και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την 
Ποιότητα. 

• Φροντίζουμε το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση, κατάρτιση και 
ενημέρωση. 

• Διαθέτουμε τους αναγκαίους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, επιμόρφωση και μέσα που απαιτούνται 
για την υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας. 

• Χρησιμοποιούμε σύγχρονες πρακτικές και μέσα και βελτιστοποιούμε τις εσωτερικές μας λειτουργίες. 

• Αναγνωρίζουμε τους πιθανούς επαγγελματικούς κινδύνους και εφαρμόζουμε μέτρα εξάλειψής τους. 
Αναγνωρίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και αναλαμβάνουμε δράσεις αξιοποίησής τους. 

• Προσέχουμε ώστε οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι και διαδικασίες να σέβονται το περιβάλλον και να είναι ασφαλείς 
για τους εργαζόμενους. 

 
Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο αφορά την απόδοσή του. 
Με βάση την συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του Συστήματος, η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση 
νέων  σκοπών και στόχων και την παροχή των απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους. 
 
3.9.9. Κώδικας Δεοντολογίας  και Επιχειρηματικής  Ηθικής  – Κανονιστική Συμμόρφωση  
Η εταιρία μας προέβη στις αρχές του 2021 στην αναθεώρηση και υιοθέτηση νέου Κώδικα Δεοντολογίας και 
επιχειρηματικής ηθικής ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο. 
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής της Εταιρίας περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και αξίες 
που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή της συμπεριφορά και 
πρακτική. Το σύνολο αυτό των κανόνων και αρχών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένει η εταιρία από τους 
ανθρώπους της, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της με τους 
πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους συνεργάτες. Η Εταιρία επιχειρεί πάντα σύμφωνα με το εκάστοτε πλαίσιο νόμων, 
κανονισμών και εσωτερικών πολιτικών. Παρόλα αυτά καθώς αναγνωρίζει ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν δύναται να 
προβλέπει κάθε επιχειρηματική συμπεριφορά, θεωρεί σημαντικό για όλους τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους 
ανθρώπους της, και τους υπόλοιπους συμμετόχους, να κατανοήσουν πλήρως αυτό που αντιπροσωπεύει και τον τρόπο 
με τον οποίο λειτουργεί. 
 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής της «ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική ΑΕ», έχει βασιστεί στις  δέκα αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), το οποίο έχει ως στόχο να ευθυγραμμίσει τις επιχειρήσεις με τις 
10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος 
και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Επιπρόσθετα στον Κώδικα Δεοντολογίας της Εταιρίας έχουν ληφθεί υπόψη και 
οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΑΣΑ για τις εταιρίες με διεθνή παρουσία. 
 
Ο Κώδικας έχει μεταφραστεί  σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στα Αγγλικά 
και από την εφαρμογή του, γίνεται διαρκής  εκπαίδευση  όλων των εργαζομένων. 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ασπρόπυργος, 16 Σεπτεμβρίου 2021 
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4. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2021 
 
4.1. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

 
 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 

  

 (Ποσά σε Ευρώ)
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.8 43.020.058 43.004.055 31.930.794 31.747.592

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.9 536.300 503.520 114.375 79.603

Επενδύσεις σε θυγατρικές 5.10 - - 13.675.716 11.175.716

Επενδύσεις σε ακίνητα 11.500.000 12.530.000 11.500.000 12.530.000

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 82.529 80.655 77.662 76.531

55.138.886 56.118.230 57.298.546 55.609.442

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 5.11 24.619.881 18.471.851 17.440.901 13.730.821

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.12 73.068.974 48.311.383 63.030.444 43.093.143

Λοιπές απαιτήσεις 5.13 1.751.445 3.871.341 1.154.525 3.474.284

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 20.923.289 16.742.221 17.457.735 15.748.471

120.363.589 87.396.796 99.083.604 76.046.719

Σύνολο Ενεργητικού 175.502.476 143.515.026 156.382.150 131.656.161

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 5.14 18.336.001 18.336.001 18.336.000 18.336.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 13.296.000 13.296.000 13.296.000 13.296.000

Αποθεματικά κεφάλαια 27.557.271 27.475.282 23.060.221 23.060.222

Αποτελέσματα  εις νέον (46.535.621) (72.358.524) (29.399.661) (51.179.352)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 12.653.650 (13.251.241) 25.292.560 3.512.870

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 12.653.650 (13.251.241) 25.292.560 3.512.870

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 66.250.965 8.407.186 59.351.524 1.263.191

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 47.376 68.166 47.376 68.166

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.666.345 4.249.437 6.516.645 4.101.452

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 935.123 838.693 893.339 802.727

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 73.899.810 13.563.483 66.808.884 6.235.537

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.15 35.493.066 52.867.015 22.254.218 39.959.357

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 39.820.106 31.875.442 29.834.299 24.454.017

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση 5.15 4.258.772 53.877.343 3.618.000 53.167.720

Λοιπές υποχρεώσεις 5.16 9.377.072 4.582.984 8.574.189 4.326.660

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 88.949.016 143.202.784 64.280.707 121.907.754

Σύνολο Υποχρεώσεων 162.848.826 156.766.267 131.089.591 128.143.291

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 175.502.476 143.515.026 156.382.150 131.656.161

Σημ. 

Ομίλου Εταιρίας
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4.2. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 

 
 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

 (Ποσά σε Ευρώ) Σημ.

1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2020

Κύκλος εργασιών 5.18 106.413.721 61.267.492 70.565.198 41.279.088

Κόστος πωλήσεων (83.311.171) (56.300.776) (53.127.623) (37.173.007)

Μικτά κέρδη/(ζημίες) 23.102.550 4.966.715 17.437.575 4.106.081

Λοιπά έσοδα  2.929.513 2.456.811 2.258.050 1.973.247

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.132.378) (2.073.349) (1.505.423) (1.593.032)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (5.254.074) (4.598.038) (4.180.338) (3.692.181)

Λοιπά έξοδα (294.204) (60.535) (290.850) (56.814)

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

επενδυτικών αποτελεσμάτων
18.351.407 691.605 13.719.014 737.301

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 5.19 10.965.607 (2.471.692) 11.553.794 (1.746.832)

Επενδυτικά αποτελέσματα (1.030.300) 11.843 (1.030.300) 11.843

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 28.286.714 (1.768.244) 24.242.507 (997.688)

Μείον: φόροι 5.17 (2.688.128) 47.330 (2.688.128) 47.330

Κέρδη/ (ζημίες) μετά από φόρους 25.598.585 (1.720.913) 21.554.379 (950.358)

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτες Μητρικής 25.598.585 (1.720.913)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -  

25.598.585 (1.720.913)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού (48.732) (35.206) (47.625) (35.206)

Αναβαλλόμενη φορολογία λοιπών συνολικών εσόδων 273.047 8.449 272.936 8.449

224.315 (26.757) 225.311 (26.757)

Ποσά που αναταξινομούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους

Συναλλαγματικές διαφορές 81.989 96.541 -                        -                        

Αναβαλλόμενη φορολογία λοιπών συνολικών εσόδων - 0 -                        -                        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 81.989 96.542 -                        -                        

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 25.904.889 (1.651.129) 21.779.690 (977.115)

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής 25.904.889 (1.651.129)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

25.904.889 (1.651.129)

Κέρδη/(ζημίες)  μετά από φόρους ανά 

μετοχή-σε ευρώ 5.20 1,8847 (0,1689) 1,5870 (0,0933)

 Ομίλου Εταιρίας
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4.3. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

 
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 
 

(Ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποθεματικά από 

αποτίμηση παγίων 

σε εύλογη αξία

Σ.Δ. μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2021 18.336.001 13.296.000 12.688.604 14.686.243 100.438 (72.358.525) (13.251.239) - (13.251.239)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - - - 25.598.585 25.598.585 - 25.598.585

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - - - (48.732) (48.732) - (48.732)

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 81.989 - 81.989 - 81.989

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων - - - - - 273.047 273.047 - 273.047

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - - 81.989 224.315 306.305 - 306.305

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - 81.989 25.822.901 25.904.890 - 25.904.890

Υπόλοιπα 30.06.2021 18.336.001 13.296.000 12.688.604 14.686.243 182.428 (46.535.625) 12.653.651 - 12.653.651

(Ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά 

κεφάλαια

Αποθεματικά από 

αποτίμηση παγίων 

σε εύλογη αξία

Σ.Δ. μετατροπής 

ισολογισμών 

θυγατρικών 

εξωτερικού

Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Μη ελέγχουσες 

συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2020 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 (54.694) (71.262.075) (25.906.451) - (25.906.451)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - - - (1.720.913) (1.720.913) - (1.720.913)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - - - (35.206) (35.206) - (35.206)

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 96.541 - 96.541 - 96.541

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων - - - - - 8.450 8.450 - 8.450

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - - 96.541 (26.756) 69.785 - 69.785

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - 96.541 (1.747.670) (1.651.128) - (1.651.128)

Υπόλοιπα 30.06.2020 13.752.000 9.875.000 12.688.604 9.094.714 41.848 (73.009.745) (27.557.579) - (27.557.579)

Όμιλος

Όμιλος
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. 

(Ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2021 18.336.001 13.296.000 23.060.221 (51.179.352) 3.512.871

Αποτέλεσμα περιόδου - - - 21.554.379 21.554.379

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - (47.625) (47.625)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων - - - 272.936 272.936

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - 225.311 225.311

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - 21.779.690 21.779.690

Υπόλοιπα 30.06.2021 18.336.001 13.296.000 23.060.221 (29.399.662) 25.292.560

(Ποσά σε ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2020 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (51.333.173) (8.790.495)

Αποτέλεσμα περιόδου - - - (950.358) (950.358)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

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

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - (35.206) (35.206)

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών εσόδων
- - - 8.449 8.449

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - (26.757) (26.757)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - (977.115) (977.115)

Υπόλοιπα 30.06.2020 13.752.000 9.875.000 18.915.678 (52.310.288) (9.767.610)

Εταιρίας

Εταιρίας
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4.4. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών  
 

 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών εξαμηνιαίων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 
  

(Ποσά σε  ευρώ)

01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες)  προ φόρων 28.286.714 (1.768.244) 24.242.507 (997.688)

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις παγίων 795.907 1.170.404 579.903 899.183

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων (20.790) (20.837) (20.790) (20.837)

Προβλέψεις 18.474 113.299 14.104 13.802

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων (703) (6.613) 8 (390)

Συναλλαγματικές διαφορές (127.211) (394.595) - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας 1.030.151 (13.818) 1.030.295 (13.339)

Απομειώση δανείου (14.852.457) - (14.852.457)

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα 108.254 114.566 - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.774.457 2.981.835 3.298.771 1.748.327

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

κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (6.148.029) 3.791.176 (3.710.079) 1.777.353

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (22.639.858) 240.310 (17.619.715) (938.760)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 12.979.176 (3.729.080) 9.763.172 (1.995.507)

Μείον: - - -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (3.128.760) (2.910.212) (2.653.276) (1.677.193)

Καταβεβλημένοι φόροι 1.868 - 42 0

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) 77.193 (431.808) 72.486 (1.205.050)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 

επενδύσεων 1.000 - (2.499.000) -

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων (1.007.549) (402.658) (798.177) (394.035)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων παγίων - 22.627 - 22.627

Τόκοι εισπραχθέντες 148 1.749 4 1.270

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (1.006.400) (378.282) (3.297.172) (370.139)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 72.654.565 3.261.901 72.443.238 3.104.471

Εξοφλήσεις δανείων (67.439.092) (309.083) (67.442.322) -

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις 

(χρεολύσια) (105.199) (81.172) (66.965) (78.869)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 5.110.275 2.871.647 4.933.950 3.025.602

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) 4.181.067 2.061.556 1.709.263 1.450.414

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 16.742.221 6.239.118 15.748.471 5.357.806

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 20.923.288 8.300.674 17.457.735 6.808.220

Ομίλου Εταιρίας
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5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2021 
 
5.1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο 
 
Η μητρική Εταιρία «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 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 στον Ασπρόπυργο Αττικής (Μεγαρίδος 188, Τ.Κ. 19300), η διεύθυνση του διαδικτύου της είναι 
www.sidma.gr και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (κλάδος Βασικά Μέταλλα). Με την απόφαση του Δ.Σ. 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 5/4/2012 οι μετοχές της Εταιρίας διαπραγματεύονται στην κατηγορία 
επιτήρησης. 
Στις Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2021, εκτός από την Εταιρία ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
περιλαμβάνονται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και οι κάτωθι εταιρίες: 

• 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 Διοικητικό Συμβούλιο την 17/9/2021 και είναι αναρτημένες 
στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.sidma.gr. 
 
5.2. Πλαίσιο Κατάρτισης Ενδιάμεσων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων  
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας με ημερομηνία 30 
Ιουνίου 2021, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 30η Ιουνίου 2021 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 
στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογες αξίες και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern). 
Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, είναι σύμφωνες με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Α.) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB, και ειδικότερα είναι σύμφωνες με το Δ.Λ.Π. 34 περί ενδιάμεσων 
οικονομικών καταστάσεων. 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες και σημειώσεις που 
απαιτούνται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 
 
Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων είναι το ευρώ. 
 
5.3. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
 

5.3.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική 

από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία 
αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής 
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που 
περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να 

http://www.sidma.gr/
http://www.sidma.gr/
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απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου 
– Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 
διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς 
τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και 
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές 
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 
μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις 
παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που 
καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

5.3.2.  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 
ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 
2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου 
σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις 
παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που 
αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 
παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω 
παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις 
και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 
Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το 
εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 
1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις».Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
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δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα 
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις 
αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο 
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ 
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις 
που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το 
ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 
απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να 
διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας 
παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του 
Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για 
την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης 
μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις 
περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 
υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από 
τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με 
την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή 
κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της 
εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 
γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των 
λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 
πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  . 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των 
Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 
αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή 
είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές 
συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ 
και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
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παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 
Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 
προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από 
συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές 
οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές 
οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές 
οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές.Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται είναι σημαντική. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

5.3.3. Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» 
 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («η Επιτροπή») εξέδωσε τον Μάιο 
του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”) επί της οποίας περιλαμβάνεται 
επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου 
προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την 
παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). 
Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει επεξηγηματικές πληροφορίες 
σχετικά με την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων του ΔΛΠ 19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας ανάλογου προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα 
Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το 
θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook (par. 8.6)”, οι 
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να 
τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική 
απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως αλλαγή λογιστικής πολιτικής, σύμφωνα με τις παρ. 
19-22 του ΔΛΠ 8. Η αλλαγή λογιστικής πολιτικής θα εφαρμοστεί αναδρομικά με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου 
έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους 
και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική 
να ήταν ανέκαθεν σε χρήση. Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 8 περί γνωστοποιήσεων στις περιπτώσεις αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής θα πρέπει να εφαρμοστούν ανάλογα. Η ισχύς εφαρμογής της ως άνω οριστικής απόφασης ημερήσιας 
διάταξης της Επιτροπής είναι άμεση.  
Ο Όμιλος ωστόσο είχε εφαρμόσει πρόωρα την παραπάνω αλλαγής λογιστικής πολιτικής με ημερομηνία αναφοράς 
31/12/2020 κάνοντας χρήση της σχετικής δυνατότητας που είχε δοθεί από την Επιτροπή μέχρι της λήψης της οριστικής 
αποφάσεως. Συνεπώς η ανωτέρω εφαρμογή δεν συνιστά αλλαγή λογιστικής πολιτικής για την εξαμηνιαία περίοδο που 
έληξε την 30/06/2021. 
 
 
5.4. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Παραδοχές  
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων από 
τη Διοίκηση της Εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές παραδοχές για την εφαρμογή των 
λογιστικών μεθόδων της εταιρείας επισημαίνονται όπου κρίνεται κατάλληλο. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες 
προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα από εύλογες 
συνθήκες. Οι λογιστικές εκτιμήσεις και οι κρίσεις δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τις αντίστοιχες της 31/12/2020, 
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πέραν όσων σχετίζονται με τα επιτόκια των δανείων και αναλύονται κατωτέρω, ενώ δεν περιέχουν ασυνήθη γεγονότα 
που να απαιτούν περαιτέρω γνωστοποιήσεις σε σχέση με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις.  
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να 
επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 30/06/2021, αφορούν κυρίως προβλέψεις για 
ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων, προβλέψεις συμμετοχών, προβλέψεις απαιτήσεων, 
εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων, καθώς και εκτιμήσεις για το επιτόκιο αγοράς 
του νέου ομολογιακού δανείου της μητρικής εταιρείας . 
 
Εύλογες αξίες και επιτόκια δανείων 
Βάσει της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της μητρικής εταιρείας του Ομίλου που περιγράφεται στη 
Σημείωση 5.15 , τα νέα δάνεια που προέκυψαν αναγνωρίστηκαν στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία αρχικής 
αναγνώρισης τους και στη συνέχεια παρακολουθούνται στο αποσβέσιμο κόστος τους. 
Η εύλογη αξία υπολογίστηκε βάσει των επιτοκίων αγοράς για αντίστοιχα δάνεια το οποίο εκτιμήθηκε σε 7%.  
Η εκτίμηση αυτή έγινε βασιζόμενη σε δύο μεθοδολογίες και συγκεκριμένα: 

• Βάσει των αποδόσεων διαπραγματεύσιμων εταιρικών ομολόγων ελληνικών εταιρειών συγκρίσιμης διάρκειας 

• Βάσει επιτοκίου ελεύθερου κινδύνου (risk free) πλέον περιθώριο κινδύνου (risk premium) για δάνεια με 
παρόμοια χαρακτηριστικά (διάρκεια, εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, οικονομική θέση εκδότη, κλπ.) 

 
5.5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες αντιμετώπισης τους από τον Όμιλο, είναι οι 
παρακάτω: 

5.5.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Τόσο η μητρική Εταιρεία όσο και οι θυγατρικές της, ακολουθούν την πολιτική της ασφάλειας των πιστώσεων, μέσω 
ασφαλιστικών εταιρειών και ως εκ τούτου δεν δημιουργούνται σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι 
χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Το πρώτο εξάμηνο του 2021 στη 
μητρική Εταιρεία κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 2,0% ενώ υπήρχε 
διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 30/06/2021, η Διοίκηση 
θεωρεί ότι δεν υπάρχει ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από προβλέψεις επισφαλών 
απαιτήσεων. Επιπλέον έχει οργανωμένο τμήμα πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά με την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών της καθώς και τον προσδιορισμό ορίων πίστωσης τους. Η έκθεση του 
Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία 
αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

 

5.5.2. Κίνδυνος Επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια 
με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Ο Όμιλος δεν θεωρεί πιθανή μία άμεση αύξηση 
των επιτοκίων Euribor δεδομένης της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών ανάπτυξης των χωρών της 
Ευρωζώνης και ως εκ τούτου δεν έχει υλοποιήσει συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου.  
Ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στα Αποτελέσματα Περιόδου και στην Καθαρή Θέση του Ομίλου σε μια 
ενδεχόμενη μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1% . 
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5.5.3. Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.  
 
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 ή ταμειακά διαθέσιμα τουλάχιστον 7,5 % επί του συνόλου. Κατά την 
30.06.2021 o Όμιλος διατηρούσε διαθέσιμα ύψους € 20,1 εκατ..   
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκταμίευσης των  ομολογιακών δανείων τον Φεβρουάριο του 2021 και την αποτίμηση των 
νέων δανειακών υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, τα Ιδία Κεφαλαία  της 
Εταιρείας και του Ομίλου έχουν εξυγιανθεί και δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι της παρ. 4 του άρθρου 119 του 
Ν.4548/2018. Το ίδιο ισχύει και για το κεφάλαιο κίνησης τόσο του Ομίλου όσο και της εταιρείας που είναι πλέον θετικό 
και ανέρχεται με 30/06/2021 σε € 32 εκ. και € 35 εκ. αντίστοιχα.  
 
Οι ημερομηνίες λήξεων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχουν ως εξής: 
 
 

 
 

 
 

 

5.5.4. Κίνδυνος αυξομείωσης τιμών πρώτων υλών 
 
Οι τιμές πώλησης των παραγομένων προϊόντων υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από τις τιμές των πρώτων υλών. Οι 
αυξομειώσεις στις διεθνείς τιμές των χαλυβουργικών προϊόντων επηρεάζουν (θετικά ή αρνητικά) το περιθώριο 
κέρδους του Ομίλου, καθόσον οι μεταβολές στις τιμές πώλησης των προϊόντων δεν δύναται να είναι απόλυτα 
συγχρονισμένες με τις τιμές των μη παραληφθέντων ακόμα παραγγελιών μας, και τις τιμές των αποθεμάτων μας. Το 

+ 1% - 1% + 1% - 1% 1% - 1% 1% -1%

30 Ιουνίου 2021 (1.194.147)     1.194.147 (1.194.147)          1.194.147 (988.804)        988.804 (988.804)             988.804

31 Δεκεμβρίου 2020 (1.145.939)     1.145.939 (1.145.939)          1.145.939 (940.414)        940.414 (940.414)             940.414    

Ομίλου Εταιρείας

 Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου 

 Επίδραση στην

Καθαρή Θέση 

  Επίδραση στην

Καθαρή Θέση  

  Επίδραση στο

Αποτέλεσμα Περιόδου  

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 37.630.841 2.120.998 25.336.312 40.914.654 52.867.017 53.877.343 8.407.186 -              

Εμπορικές υποχρεώσεις 39.820.106 -                  31.875.442 -              

Λοιπές υποχρεώσεις 9.377.072 -                  4.582.984 -              

Σύνολο 86.828.019 2.120.998 25.336.312 40.914.654 89.325.443 53.877.343 8.407.186 0

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Εντός 6

μηνών

6 έως

12 μήνες

1 έως

5 έτη

Πάνω

από 5 έτη

Δανειακές Υποχρεώσεις 24.063.220 1.808.998 18.436.870 40.914.654 39.959.358 53.167.720 1.263.191 -

Εμπορικές υποχρεώσεις 29.834.299 - 24.454.017 -

Λοιπές υποχρεώσεις 8.574.189 - 4.326.660 -

Σύνολο 62.471.708 1.808.998 18.436.870 40.914.654 68.740.034 53.167.720 1.263.191 0

Ομίλου

30.06.2021 31.12.2020

Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020

30.06.2021 < 6 months 6-12 months 1-5 years > 5 years

Ομίλου 37.630.841 2.120.998 25.336.312 40.914.654

Εταιρίας 24.063.220 1.808.998 18.436.870 40.914.654

31.12.2020 < 6 months 6-12 months 1-5 years > 5 years

Ομίλου 52.867.017 53.877.343 8.407.186 -

Εταιρίας 39.959.358 53.167.720 1.263.191 -
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μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου επηρεάζεται θετικά στην περίπτωση ανοδικών τιμών των πρώτων υλών και 
αρνητικά στην αντίθετη περίπτωση. Η αυξομείωση των τιμών των προϊόντων που εμπορεύεται ο Όμιλος δεν μπορεί 
να καλυφθεί με πράξεις αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) με αποτέλεσμα να επηρεάζονται αντίστοιχα τα 
αποτελέσματά της μέσω υποτίμησης ή υπερτίμησης των αποθεμάτων. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα διάστημα τεσσάρων ετών, από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2021, η 
διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής CIF, για τρία από τα σημαντικότερα προϊόντα του Ομίλου καθώς και η 
τυπική απόκλιση φαίνεται κατωτέρω:  
 

 
 
Αντίστοιχα, το ποσοστό μικτού κέρδους είχε διακυμάνσεις της τάξης των 1.517 μονάδων βάσης μεταξύ μέγιστης και 
ελάχιστης τιμής. Αύξηση των τιμών ισοδυναμεί με αύξηση του % μικτού κέρδους χωρίς να μπορούμε να 
ποσοτικοποιήσουμε την ακριβή σχέση μεταξύ τους. Για κάθε 50 μονάδες βάσης αυξομείωση του % ΜΚ η επίδραση στα 
αποτελέσματα του 2021 και 2020 θα ήταν περίπου: 

ΟΜΙΛΟΣ 2021 2020 

ΧΙΛ. € 50 μ.β -50 μ.β +50 μ.β -50 μ.β 

Καθαρά Αποτελέσματα 532 -532 306 -306 

Ίδια Κεφάλαια 532 -532 306 -306 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2021 2020 

ΧΙΛ. € 50 μ.β -50 μ.β +50 μ.β -50 μ.β 

Καθαρά Αποτελέσματα 353 -353 206 -206 

Ίδια Κεφάλαια 353 -353 206 -206 

 

5.5.5. Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ε.Ε και συνεπώς το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών του διεξάγεται σε Ευρώ. 
Ωστόσο, στις ελάχιστες περιπτώσεις που πραγματοποιεί αγορές εμπορευμάτων σε δολάριο Αμερικής, αντιμετωπίζει 
τον κίνδυνο με συμβάσεις προαγοράς συναλλάγματος. 
Επιπλέον υπάρχει η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού. 
Συγκεκριμένα για την θυγατρική εταιρεία στη Ρουμανία η πολιτική της εταιρείας για την αποτροπή της έκθεσης σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο μετατροπής, χρησιμοποιεί ως φυσικό αντισταθμιστικό μέσο τον δανεισμό στο τοπικό 
νόμισμα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με στόχο τη μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο σε περίπτωση υποτίμησης του τοπικού 
νομίσματος σε σχέση με το ευρώ. Το πρόβλημα του συναλλαγματικού κινδύνου δεν ισχύει για την θυγατρική εταιρεία 
στη Βουλγαρία γιατί η κυβέρνηση της έχει κλειδώσει εδώ και χρόνια την ισοτιμία του νομίσματός της με το ευρώ. 
 
Οι πίνακες με τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε Ξένο Νόμισμα για τον Όμιλο έχουν ως εξής: 

 

€ / ΜΤ
Υλικά Θερμής 

Έλασης

Υλικά Ψυχρής 

Έλασης

Γαλβανισμένα 

Υλικά 

Διαφορά Μέγιστης και Ελάχιστής Τιμής 512 641 525

Τυπική απόκλιση 88 99 85

Ποσά σε € USD RON USD RON

Ονομαστικά ποσά

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 109.109 9.164.619 1.442 3.562.346

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                  (17.305.250) 0 (15.982.575)

Βραχυχρόνια έκθεση 109.109           (8.140.630)         1.442            (12.420.230) 

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία -                  -                     -               -               

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                  (853.333) -               (1.086.580)

Μακροχρόνια έκθεση -                  (853.333)            -                (1.086.580)   

30/6/2021 31/12/2020
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Η μεταβολή στα αποτελέσματα και την Καθαρή Θέση του Ομίλου από μία ενδεχόμενη μεταβολή +/(-10%) σε ξένο 
νόμισμα έχει ως εξής: 
 

 
 
5.6. 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 2021, είχαν ως εξής: 
 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Μητρική - Μητρική Ελλάδα Ολική ενοποίηση

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κύπρος Ολική ενοποίηση Συμμετοχική

SIDMA ROMANIA  SRL 0% 100% 100% Ρουμανία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

SIDMA  BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βουλγαρία Ολική ενοποίηση Κέντρο Επεξεργασίας Χάλυβα

Μέθοδος

Ενοποίησης

Τομέας

Δραστηριότητας
Επωνυμία

Άμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Έμμεσο 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Συνολικό 

Ποσοστό 

Συμμετοχής

Χώρα 

Εγκατάστασης

 
Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2021, δεν υπήρξε καμία μεταβολή στα ποσοστά συμμετοχής των παραπάνω 
εταιρειών σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.» περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου "VIOHALCO S.A.", που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Το 
ποσοστό με το οποίο ενοποιούνται οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις κατά την 30.06.2021 ανέρχεται σε 25,32%. 
 

5.7. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
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 Μεταλλουργική, θεωρείται ότι είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος που είναι 
υπεύθυνος 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 δραστηριοποιείται σε έναν κύριο λειτουργικό τομέα, 
ο οποίος είναι η εμπορία και η μεταποίηση χάλυβα. 

+ 10% - 10% + 10% - 10%

Ποσά σε €

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (9.919) 12.123 (153.212) 187.259 

Καθαρή Θέση (9.919) 12.123 548.915 (670.896)

+ 10% - 10% + 10% - 10%

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (131) 160 116.352 (142.207)

Καθαρή Θέση (131) 160 727.318 (888.945)

30/6/2021

USD RON

31/12/2020

USD RON
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Επιπλέον παρακάτω φαίνεται η ανάλυση του κύκλου εργασιών ως προς τη γεωγραφική δραστηριοποίηση του ομίλου, 
εντός της Ελλάδος και στο εξωτερικό. 
 

 
 
 

5.8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2021, αναλύονται στους 
παρακάτω πίνακες: 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Σύνολο

Πωλήσεις σε τρίτους 106.226.537 187.184 106.413.721 61.077.049 190.443 61.267.492

Διατομεακά έσοδα - - - - - -

Σύνολο πωλήσεων τομέα 106.226.537 187.184 106.413.721 61.077.049 190.443 61.267.492

Αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 18.249.792 101.615 18.351.407 572.756 118.848 691.605

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 10.965.607 - 10.965.607 (2.471.692) - (2.471.692)

Επενδυτικά αποτελέσματα (1.030.300) - (1.030.300) 11.843 - 11.843

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων 28.185.098 101.615 28.286.714 (1.887.092) 118.848 (1.768.244)

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων 25.496.325 102.260 25.598.585 (1.834.295) 113.382 (1.720.913)

Αποσβέσεις 698.296 76.821 775.117 1.086.591 62.976 1.149.567

Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) 18.948.088 178.436 19.126.524 1.659.348 181.824 1.841.172

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Σύνολο

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 172.887.201 2.615.275 175.502.476 140.808.625 2.706.401 143.515.026

172.887.201 2.615.275 175.502.476 140.808.625 2.706.401 143.515.026

Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 162.701.739 147.129 162.848.868 156.640.523 125.744 156.766.268

162.701.739 147.129 162.848.868 156.640.523 125.744 156.766.268

Περίοδος από 01.01.2021 έως 30.06.2021 Περίοδος από 01.01.2020 έως 30.06.2020

Περίοδος από 01.01.2021 έως 30.06.2021 Περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020

Ποσά  σε ευρώ             

Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα
Μητρική 64.217.852 6.324.519 70.542.371 36.029.679 5.249.409 41.279.088

SIDMA BULGARIA SA - 21.408.019 21.408.019 - 11.714.551 11.714.551

SIDMA ROMANIA SRL - 14.463.331 14.463.331 - 8.273.853 8.273.853

Σύνολο  Ομίλου 64.217.852 42.195.869 106.413.721 36.029.679 25.237.812 61.267.492

Περίοδος 01.01 -30.06.2020Περίοδος 01.01 -30.06.2021
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ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός

εξοπλισμός

Μεταφορικά

μέσα

Λοιπός

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 17.854.926 27.631.817 12.364.122 2.193.157 2.159.923 394.825 62.598.771

Προσθήκες - 3.427 84.388 394.396 27.466 488.698 998.376

Πωλήσεις/ Διαγραφές (422.939) (7.653) (245.134) - (675.726)

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας 949.754 1.714.086 3.833.810 71.818 - - 6.569.467

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω - (3.656.933) (6.189.841) (130.180) - - (9.976.954)

Μεταφορές - 744.253 97.925 - 8.252 (853.495) (3.064)

Μεταφορά παγίων σε επενδυτικά ακίνητα (6.110.000) (6.420.000) - - - - (12.530.000)

Συναλλαγματικές Διαφορές (33.858) (42.744) (20.728) (593) (164) - (98.087)

Σύνολο Αξίας την 31.12.2020 12.660.821 19.973.906 9.746.737 2.520.945 1.950.343 30.028 46.882.783

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020 - (2.863.386) (5.452.640) (1.850.071) (2.029.631) - (12.195.727)

Αποσβέσεις περιόδου - (897.911) (1.071.139) (218.035) (51.644) - (2.238.729)

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω 

επανεκτίμησης εύλογης αξίας
- 3.656.933 6.189.841 130.180 - - 9.976.953

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων - - 333.939 - 245.131 - 579.070

Μεταφορές - - - - - - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2020 - (104.364) - (1.937.926) (1.836.144) - (3.878.433)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2020 12.660.821 19.869.542 9.746.737 583.020 114.199 30.028 43.004.350

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 12.660.821 19.973.906 9.746.737 2.520.945 1.950.343 30.028 46.882.780

Προσθήκες - - 81.823 196.037 16.985 559.580 854.424

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - - - (26.339) - (26.339)

Μεταφορές - 17.051 9.753 - 187 (26.991) -

Συναλλαγματικές Διαφορές (23.395) (27.936) (10.494) (472) (66) - (62.363)

  Σύνολο Αξίας την 30.06.2021 12.637.426 19.963.021 9.827.819 2.716.510 1.941.110 562.617 47.648.502

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2021 - (104.364) - (1.937.926) (1.836.144) - (3.878.434)

Αποσβέσεις περιόδου - (395.741) (246.414) (110.299) (23.746) - (776.199)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων - - - - 26.189 - 26.189

Μεταφορές - - - - - - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2021 - (500.105) (246.414) (2.048.225) (1.833.702) - (4.628.445)

Αναπόσβεστη Αξία την 30.06.2021 12.637.426 19.462.916 9.581.405 668.285 107.408 562.617 43.020.058

Όμιλος
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Τα οικόπεδα, κτίρια και μηχανήματα έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία. Τα μεταφορικά μέσα, ο λοιπός εξοπλισμός 
και οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση, εμφανίζονται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ακινήτων που αναφέρονται 
στη σημείωση 5.22.2 κατωτέρω. 
 

  

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 13.662.000  22.436.741  10.091.248  1.818.649  1.935.685  394.824  50.339.146

Προσθήκες                     -     3.427 52.152 290.003 23.257 488.698 857.538

Πωλήσεις/ Διαγραφές                     -                          -     (403.473) (7.653) (244.736)                       -     (655.862)

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης 

εύλογης αξίας
                    -     (2.705.562) (5.143.393)                -                          -                           -     (7.848.955)

Επανεκτίμηση εύλογης αξίας στην αξία 

κτήσης
370.000 979.560 3.580.009                -                          -                           -     4.929.569

Μεταφορά σε ακίνητα επένδυσης (6.110.000) (6.420.000)                          -                    -                          -                           -     (12.530.000)

Μεταφορές                     -     744.253 97.925                -     8.252 (853.495) (3.065)

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2020 7.922.000  15.038.420  8.274.468  2.100.999  1.722.458  30.027  35.088.372  

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020                     -     (2.025.583) (4.593.895) (1.565.205) (1.825.127)                       -     (10.009.810)

Αποσβέσεις περιόδου                     -     (679.979) (863.970) (150.220) (44.670)                       -     (1.738.838)

Μεταφορά αποσβέσεων λόγω επανεκτίμησης 

εύλογης αξίας
                    -     2.705.562  5.143.393                 -                          -                           -     7.848.954

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων                     -                          -     314.473                 -     244.733                        -     559.206

Μεταφορές                     -                          -                              -                    -                          -                           -                          -     

 Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2020                     -                          -                              -     (1.715.424) (1.625.064)                       -     (3.340.488)

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2020 7.922.000  15.038.420  8.274.468  385.575  97.395  30.027  31.747.884  

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 7.922.000  15.038.420  8.274.468  2.100.999  1.722.458  30.027  35.088.372  

Προσθήκες                     -     78.091  103.832  16.985  546.286  745.193  

Πωλήσεις/ Διαγραφές                     -                          -                              -                    -     (26.339)                       -     (26.339)

Μεταφορές                     -     17.051  9.753                 -     187  (26.991)                      -     

  Σύνολο Αξίας την 30.06.2021 7.922.000  15.055.470  8.362.312  2.204.831  1.713.291  549.322  35.807.227  

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2021                     -                          -                              -     (1.715.424) (1.625.064)                       -     (3.340.488)

Αποσβέσεις περιόδου                     -     (293.495) (172.916) (75.003) (20.720)                       -     (562.134)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων                     -                          -                              -                    -     26.189                        -     26.189

Μεταφορές                     -                          -                              -                    -                          -                           -                          -     

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2021                     -     (293.495) (172.916) (1.790.427) (1.619.595)                       -     (3.876.433)

Αναπόσβεστη Αξία την 30.06.2021 7.922.000  14.761.975  8.189.396  414.404  93.696  549.322  31.930.794  

Εταιρία
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5.9. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2021, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Η υπεραξία προήλθε από εξαγορά θυγατρικής εταιρίας 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 καθώς και όταν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης ότι 
η λογιστική τους αξία δεν θα ανακτηθεί. Σε τέτοιες περιπτώσεις λαμβάνονται οι αντίστοιχες προβλέψεις.  
 

5.10. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
 
H Εταιρεία συμμετέχει κατά 100% στην θυγατρική εταιρεία SIDMA WORLDWIDE LIMITED. Η αξία της συμμετοχής στη 
θυγατρική SIDMA WORLDWIDE LIMITED στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

 
 
Η αξία της συμμετοχής στη θυγατρική SIDMA WORLDWIDE LIMITED στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις 
διαμορφώθηκε ως εξής: 
 

 

Εταιρία

Ποσά σε € Υπεραξία
Λογισμικά

προγράμματα
Σύνολο

Λογισμικά

προγράμματα

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2020 419.115 1.597.497 2.016.612 1.440.375

Προσθήκες -                                        50.397 50.397 50.397

Μεταφορές -                                        3.064 3.064 3.064

Συναλλαγματικές Διαφορές -                                        (67) (67) -                                           

Σύνολο Αξίας την 31.12.2020 419.115 1.650.892 2.070.007 1.493.836

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2020 -                                        (1.529.037) (1.529.037) (1.381.261)

Αποσβέσεις περιόδου -                                        (37.451) (37.451) (32.972)

Μεταφορές -                                        -                                                      -                                                -                                           

Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2020 -                                        (1.566.488) (1.566.488) (1.414.233)

Αναπόσβεστη Αξία την 31.12.2020 419.115 84.404 503.519 79.603

Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 419.115 1.650.892 2.070.007 1.493.836

Προσθήκες 52.983 52.983 52.983

Μεταφορές -                                                      -                                                -                                           

Συναλλαγματικές Διαφορές (19) (19) -                                           

Σύνολο Αξίας την 30.06.2021 419.115 1.703.856 2.122.971 1.546.819

Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2021 -                                        (1.566.488) (1.566.488) (1.414.233)

Αποσβέσεις περιόδου (20.184) (20.184) (18.211)

Μεταφορές

Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2021 -                                        (1.586.672) (1.586.672) (1.432.444)

Αναπόσβεστη Αξία την 30.06.2021 419.115 117.184 536.299 114.375

Όμιλος

Αξία 

κτήσεως
Σωρ.απομείωση Προσθήκη 30.06.2021

SIDMA WORLWIDE LIMITED 16.734.588 (5.558.872) 2.500.000 13.675.716

Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020

Αρχή περιόδου 11.175.716 11.175.716

Προσθήκη 2.500.000 -

Υπόλοιπο Λήξεως 13.675.716 11.175.716

Εταιρία
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Η θυγατρική εταιρεία SIDMA WORLDWIDE LIMITED συμμετέχει με τη σειρά της κατά 100% στις εταιρείες SIDMA 
BULGARIA και SIDMA ROMANIA. 
 

5.11. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

Τα αποθέματα του Ομίλου παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα μεταξύ των ενδιάμεσων περιόδων χρηματοοικονομικής 
αναφοράς και του τέλους κάθε χρήσης. 
 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας υφίσταται κυμαινόμενη ασφάλεια επί ομάδας 
αποθεμάτων που αναφέρεται στη σημείωση 5.22.2 κατωτέρω. 
 
5.12. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2021 έχει ως εξής: 
 

 

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες τα οποία σε γενικές γραμμές βασίζονται 
στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, την οικονομική συγκυρία καθώς και την εκτίμηση σχετικών οικονομικών 
πληροφοριών. Σε κάθε ημερομηνία κατάστασης οικονομικής θέσης όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 
εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Κάθε διαγραφή 
υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Ένα ποσοστό της τάξεως του 
80% των απαιτήσεών του ομίλου είναι ασφαλές με ίδια συμμετοχή 10% λόγω των συμβάσεων ασφάλειας πιστώσεων 
που έχει συνάψει ο όμιλος με ασφαλιστικές εταιρείες. 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν με τις λογιστικές αξίες. 
 
5.13. Λοιπές Απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2021 έχει ως εξής: 

 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 8.259.238 6.023.541 7.190.689 5.440.048

Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 4.392.848 3.961.802 3.329.795 3.309.021

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά 11.967.795 6.157.635 6.920.417 4.981.752

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων - 2.328.873 - -

Σύνολο 24.619.881 18.471.851 17.440.901 13.730.821

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Πελάτες 49.708.844 33.843.596 40.192.573 28.377.782

Γραμμάτια εισπρακτέα 1.000.906 327.425 - -

Επιταγές εισπρακτέες 23.914.499 15.453.772 23.762.581 15.390.072

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.555.274) (1.313.410) (924.711) (674.711)

Σύνολο 73.068.974 48.311.383 63.030.444 43.093.143

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (φόρους κλπ) 160.835 35.167 10.805 10.804

Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή - 2.147.197 - 2.147.197

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 31.684 31.684 - -

Έξοδα επομένων χρήσεων 191.146 190.278 115.687 167.923

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - 97.255 - 97.255

Χρεώστες διάφοροι 1.367.780 1.369.760 1.028.033 1.051.104
Σύνολο 1.751.445 3.871.341 1.154.525 3.474.284

Ομίλου Εταιρίας
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν με τις λογιστικές αξίες. 
 

5.14. Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 18.336.001 €, διαιρούμενο σε 13.582.223 
ονομαστικές κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,35 € η κάθε μία. Δεν υπήρξε καμία μεταβολή κατά τη διάρκεια της 
περιόδου. 
 
5.15. Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30/06/2021 και 31/12/2020 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
Τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας κατά την 30/06/2021 συνολικού ποσού € 76,0 εκ. αναλύονται ως εξής: 
 

1. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους Ευρώ σαράντα 
τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (€44.635.000), που έχει καλυφθεί από τις 
τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «EUROBANK A.E.», «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
«Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως αρχικούς ομολογιούχους, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η 
«Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». 

2. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους Ευρώ επτά 
εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα επτά χιλιάδων (€7.177.000) το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και «EUROBANK A.E.» ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των 
ομολογιούχων ορίσθηκε η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». 

3. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους Ευρώ είκοσι τεσσάρων 
εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων (€24.980.000) το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «EUROBANK A.E. », «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ATTICA BANK 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 76.042.000 52.967.719 76.042.000 52.967.719

Δάνεια τραπεζών 8.167.077 9.006.234 750.520 1.249.998

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Μέσα - - - -

Υποχρεώσεις από leasing (μακροπρόθεσμες) 337.358 310.576 213.701 213.193

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση
(4.258.772) (53.877.343) (3.618.000) (53.167.720)

Μείον: Διαφορά αρχικής αναγνώρισης 

δανείων στην εύλογη αξία λόγω 

αναδιάρθρωσης δανεισμού

(14.036.697) - (14.036.697) -

Σύνολο  μακροπροθέσμων  

υποχρεώσεων (α)
66.250.965 8.407.186 59.351.524 1.263.191

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 12.106.896 36.004.643 - 23.793.239

Παράγωγα - - - -

Υποχρεώσεις από leasing (βραχυπρόθεσμες) 287.416 245.737 166.332 134.290

Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring 23.098.754 16.616.636 22.087.886 16.031.828
Σύνολο βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων (β)
35.493.066 52.867.016 22.254.218 39.959.358

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση (γ)
4.258.772 53.877.343 3.618.000 53.167.720

Γενικό Σύνολο  (α)+(β)+(γ) 106.002.804 115.151.545 85.223.743 94.390.268

ΕταιρίαςΟμίλου
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Α.Ε.». ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η «Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος Α.Ε.». 

 
Τα παραπάνω εξασφαλισμένα ομολογιακά δάνεια εκταμιευθήκαν τον Φεβρουάριο του 2021.   
Η διάρκεια των δανείων είναι 10ετής ενώ στο διάστημα αυτό θα αποπληρωθεί το 50% της ονομαστικής τους αξίας με 
δύο εξαμηνιαίες δόσεις κάθε έτος. 
Η αναγνώριση των κοινών ομολογιακών δανείων έγινε στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιμήθηκε 
από τη Διοίκηση με χρήση επιτοκίου αγοράς 7%, όπως περιγράφεται στη Σημείωση 5.4. Η διαφορά ανάμεσα στο 
ονομαστικό ποσό κατά την αρχική αναγνώριση των νέων δανείων και στην εύλογη αξία τους περιλαμβάνεται στα 
χρηματοοικονομικά έσοδα (Σημείωση 5.15). 
Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας 
μελλοντικών αποπληρωμών για τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 30/06/2021 και 31/12/2020. 
 

 
 
Η Διοίκηση έχει συμφωνήσει την αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής στη Ρουμανία και 
αναμένεται η  υπογραφή των νέων συμβάσεων εντός του 2021. Τα δάνεια του Ομίλου σε ξένο νόμισμα ανέρχονται σε 
€ 6,9 εκ. (34 εκ. RON). Το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε σε ποσοστό 3,9% και 4% 
αντίστοιχα. 
 
Για την εξασφάλιση των δανείων του Ομίλου και της εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις ακινήτων, κυμαινόμενη 
ασφάλεια επί ομάδας αποθεμάτων και εγγυήσεις (μεταχρονολογημένες επιταγές και τιμολόγια πελατών) που 
αναφέρονται στις σημειώσεις 5.22.1 και 5.22.2. 
 
5.16. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2021 έχει ως εξής: 
 

 
 

5.17. Φόροι εισοδήματος  
 
Ο φόρος Εισοδήματος του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

 
 

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Εώς 1 έτος 39.751.839 106.744.359 25.872.218 93.127.077

Μεταξύ 1 και 5 ετών 25.336.312 8.407.186 18.436.870 1.263.191

Πάνω από 5 έτη 40.914.654 - 40.914.654 -

Σύνολα 106.002.804 115.151.545 85.223.743 94.390.268

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020

Προκαταβολές πελατών 909.202 512.520 895.507 506.309

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 127.097 260.902 127.097 260.902

Πιστωτές  Διάφοροι 2.506.999 2.023.190 2.497.489 1.909.758

Δουλευμένα έξοδα 583.357 352.671 583.357 352.671

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.699.711 1.328.225 2.368.205 1.191.544

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί Παθητικού 2.550.706 105.475 2.102.535 105.475

Σύνολο 9.377.072 4.582.984 8.574.189 4.326.660

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Αναβαλλόμενη Φορολογία (2.688.128) 47.330 (2.688.128) 47.330

Σύνολο (2.688.128) 47.330 (2.688.128) 47.330

Ομίλου Εταιρείας
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Η μεταβολή στο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας και του Ομίλου προέρχεται από τον αναλογούν αναβαλλόμενο φόρο 
του εσόδου προεξόφλησης των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας ύψους 3 εκκ.€, ενώ έχει μειωθεί κατά 0,3 
εκκ.€ από την επίπτωση της μείωσης του φορολογικού συντελεστή κατά 2%. 
 
5.18. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία για το διάστημα 01.01.2021 έως 30.06.2021 και την αντίστοιχη 
συγκριτική περίοδο, είναι η κάτωθι: 

 
 

 
Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική Εταιρία πραγματοποίησε το α’ εξάμηνο του 2021 και πωλήσεις για 
λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού € 23.860.934 έναντι € 14.637.472 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. 
 
5.19. Χρηματοοικονομικό κόστος 

 
Τα χρηματοοικονομικά Έξοδα-Έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
5.20. Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή 
 
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. 
 

 

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραμάτων 
51.583.870 34.073.937 28.628.336 18.404.109

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και

μεταλλευμάτων  
38.643.005 20.304.415 21.566.155 11.801.978

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 

μεταλλικών σκελετών                     
7.922.764 7.922.764 5.614.555 5.614.555

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 5.747.068 5.747.068 3.807.157 3.807.157

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από

Φωτοβολταικά Συστήματα
187.184 187.184 190.443 190.443

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        2.329.830 2.329.830 1.460.846 1.460.846

Σύνολο                                                                                         106.413.722 70.565.198 61.267.492 41.279.088

01.01-30.06.202001.01-30.06.2021

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζων 253 1.608 109 1.494

Έσοδα/Έξοδα από προεξόφληση ομολογιακών δανείων στην εύλογη άξια 

(ΔΠΧΑ 9) 14.036.697 - 14.036.697 -

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 14.036.949 1.608 14.036.805 1.494

Χρεωστικοί τόκοι (1.920.999) (1.966.276) (1.497.631) (1.372.048)

Διαφορα τραπεζικά έξοδα (447.723) (417.860) (396.110) (368.280)

Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) (10.051) (2.821) (9.193) (770)

Έξοδα έκδοσης ομολογιακών δανείων (575.940) - (575.940) -

Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (4.339) (7.228) (4.137) (7.228)

Συναλλαγματικές Διαφορές (112.290) (79.114) - -

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων (3.071.342) (2.473.299) (2.483.011) (1.748.327)

Σύνολο 10.965.607 (2.471.692) 11.553.794 (1.746.832)

Ομίλου Εταιρείας

30.06.2021 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2020

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 25.598.585,29 (1.720.913,49) 21.554.379,00 (950.357,79)

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 13.582.223,00 10.186.667,00 13.582.223,00 10.186.667,00

Kέρδη/(ζημίες) άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) 1,8847 (0,1689) 1,5870 (0,0933)

Ομίλου Εταιρίας
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5.21. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2019, η 
Εταιρεία έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του 
του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 
1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη 
διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε 
ενδεχόμενους μελλοντικούς επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν 
επιπρόσθετες φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Για τη χρήση 2020, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και τα 
σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των Ενδιάμεσων Συνοπτικών 
Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1/1/2021 – 30/06/2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής σε προαιρετική βάση. 
Για τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου ισχύουν τα εξής: η «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έχει ελεγχθεί φορολογικά 
μέχρι και τη χρήση 2011, η «SIDMA Romania SRL» μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2008, ενώ η «SIDMA Bulgaria SA» δεν 
έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2005 έως 2020. Λόγω συσσωρευμένων φορολογικών ζημιών δεν προβλέπεται 
να προκύψουν πρόσθετοι φόροι. 
 
 
5.22. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσμεύσεις 
 

5.22.1. Εγγυήσεις 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία την 30η Ιουνίου 2021, είχε τις παρακάτω εγγυήσεις :  
 
Απαιτήσεις 

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 1.891 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
 
Υποχρεώσεις  

• Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 18.233 χιλ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  

• Εγγυήσεις (μεταχρονολογημένες επιταγές και τιμολόγια) συνολικού ποσού € 6,8 εκ. για εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και Βουλγαρία ποσού € 17,3 εκ.  

• Εγγυήσεις ύψους € 11,9 εκ. και εγγυητικές επιστολές ύψους € 2,1 εκ. της εταιρείας για εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών ύψους € 19,4 εκ. 

 

5.22.2. Εμπράγματα Βάρη 
 
Επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ακινήτων και 
λοιπές εξασφαλίσεις όπως παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

i. ποσού € 46,5 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της εταιρίας (πλην του ακίνητου της 
απορροφούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ στη Λαμία), για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 46,5 εκ. της 
Μητρικής εταιρείας  (Facility 1) . 

ii. ποσού € 7,2 εκ. που έχουν εγγραφεί επί του ακίνητου της απορροφούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ στη 
Λαμία για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 7,2 εκ. της Μητρικής εταιρείας  (Facility 2) . 

iii. ποσού € 25 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της εταιρίας (πλην του ακίνητου των Οινοφύτων), 
για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 25 εκ. της Μητρικής εταιρείας  (Facility 3) . 

iv. ποσού € 7 εκ. (σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας) σύμφωνα με το Ν. 
2844/2000, επί ομάδας αποθεμάτων της για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 44,6 εκ. (Facility 1). 

v. ποσού € 2 εκ. (σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας) σύμφωνα με το Ν. 
2844/2000, επί ομάδας αποθεμάτων της για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 7,2 εκ. (Facility 2). 

vi. ποσού € 3 εκ. (σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας) σύμφωνα με το Ν. 
2844/2000, επί ομάδας αποθεμάτων της για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 25,0 εκ. (Facility 3). 
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vii. ποσού € 0,7 εκ. (σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας) σύμφωνα με το Ν. 
2844/2000, επί ομάδας μηχανολογικού εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις των Οινοφύτων για το Κοινό 
Ομολογιακό Δάνειο των € 25,0 εκ. (Facility 3). 

viii. ποσού € 7,3 εκ. σύσταση υποθήκης στις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματα της Θυγατρικής στη 
Βουλγαρία, SIDMA Bulgaria, καθώς και σύσταση εμπράγματου δικαιώματος κυμαινόμενης ασφάλειας επί 
των αποθεμάτων της και των απαιτήσεων της) για δάνεια αρχικής ονομαστικής αξίας € 6,2 εκ. 

ix. ποσού € 5 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων, ποσού € 1,2 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των 
αποθεμάτων και ποσού € 0,5 εκ. που έχουν εγγραφεί επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής 
Εταιρίας SIDMA Romania S.R.L, για δάνεια αρχικής ονομαστικής αξίας € 16,2 εκ. 

 

5.22.3. Δικαστικές Υποθέσεις 
 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου.  
 
5.23. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού για τον όμιλο και την Εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο 30.06.2021 
και την συγκριτική, έχει ως εξής: 
 

 
 
 
5.24. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου 30.06.2021 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 
 

5.24.1. Διεταιρικές Πωλήσεις και έσοδα 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Άτομα 1.1-30.06.2021 01.01-30.06.2020 1.1-30.06.2021 01.01-30.06.2020

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 241 223 163 145

Όμιλος Εταιρία

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Πωλήσεις

Θυγατρικές  - 22.827 -

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 3.798.034 1.915.745 1.850.869 1.598.128

Σύνολα 3.798.034 1.938.572 1.850.869 1.598.128

1.1-30.06.20201.1-30.06.2021

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπα έσοδα

Θυγατρικές  - - 12.336

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 912.794 472.688 1.456.804 1.193.013

Σύνολα 912.794 472.688 1.456.804 1.205.350

1.1-30.06.20201.1-30.06.2021
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5.24.2. Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 
 

 
 

 
 

 

5.24.3. Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

 
 

 
 

5.24.4. Παροχές προς τη Διοίκηση και σε βασικά διευθυντικά στελέχη: 
 
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. και των βασικών διοικητικών στελεχών για τον όμιλο και την Εταιρία κατά την 
30.06.2021 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.  
 

 
 

Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά 
στελέχη. 
 
 
 
 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές 

Θυγατρικές  - 24.297 - -

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 16.531.387 4.817.554 10.538.737 3.208.316

Σύνολα 16.531.387 4.841.851 10.538.737 3.208.316

1.1-30.06.20201.1-30.06.2021

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπά έξοδα

Θυγατρικές  - - - -

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 527.659 506.964 451.054 435.913

Σύνολα 527.659 506.964 451.054 435.913

01.01-30.06.2021 01.01-30.06.2020

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Απαιτήσεις

Θυγατρικές  - 22.829 - 6.410

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 2.703.910 2.498.866 2.150.097 2.104.122

Σύνολα 2.703.910 2.521.695 2.150.097 2.110.532

1.1-30.06.20201.1-30.06.2021

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις

Θυγατρικές  - 141 - (14)

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 34.893.170 25.116.726 29.744.058 22.782.092

Σύνολα 34.893.170 25.116.867 29.744.058 22.782.077

1.1-30.06.2021 1.1-30.06.2020

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-30.06.2021 01.01-30.06.2020 1.1-30.06.2021 01.01-30.06.2020

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 440.323 291.543 274.634 206.838

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 40.717 84.981 28.400 73.800

481.040 376.524 303.034 280.638

Όμιλος Εταιρία
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5.25. Γεγονότα μετά το κλείσιμο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
➢ Δημοσίευση πρακτικού ΔΣ αναφορικά με την πώληση ακινήτου σε συνδεδεμένη εταιρία. 
Την 3η Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε πρακτικό ΔΣ στο  ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) για έγκριση παροχής 
ειδικής άδειας του άρθρου 99 παρ. 2  και άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 για πώληση του ακινήτου της εταιρείας 
στα Οινόφυτα σε συνδεδεμένη εταιρία . 
 
5.26. Έγκριση ενδιάμεσων συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η 
Ιουνίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 16.09.2021 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sidma.gr. 

 
 

Ασπρόπυργος, 16 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

   

   

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ 

   

   

   

   

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

   

   

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ  ΠΑΡΙΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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