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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 01/01/2022 – 30/06/2022, 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, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Οι βεβαιούντες, 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ. ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΑΜΩΝΑΣ 
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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 2022 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. 
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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, 22 Σεπτεμβρίου 2022 
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 30/06/2022 
 
3.1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης του 2022. 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 2022 
και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
προσώπων. 
 
3.2. Ανασκόπηση πρώτου εξαμήνου 2022 - Επιδόσεις και Χρηματοοικονομική Θέση 
 
Κατά το πρώτο δίμηνο του 2022, συνεχίστηκε η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας από την ύφεση που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19. Η απότομη μετάπτωση από τη βαθιά ύφεση στην εκρηκτική ανάκαμψη είχε ήδη -από το 1ο τρίμηνο 
του 2021- δημιουργήσει σοβαρές ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε πολλές αγορές και δη στις αγορές των 
ορυκτών καυσίμων (με άμεση επίπτωση την αύξηση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας), στις αγορές των 
πρώτων υλών και των εμπορευμάτων καθώς και στις μεταφορές, με αποτέλεσμα την εμφάνιση έντονων και 
γενικευμένων πληθωριστικών πιέσεων. Σε αυτή τη φάση βρήκε την παγκόσμια οικονομία η εισβολή της Ρωσίας στην 
Ουκρανία στο τέλος του περασμένου Φεβρουαρίου. Η κατάσταση στην αγορά των ορυκτών καυσίμων -και ιδιαιτέρως 
του φυσικού αερίου και κατ’ ακολουθία της ηλεκτρικής ενέργειας- έγινε χαοτική, ενώ στις αγορές ορισμένων πρώτων 
υλών και εμπορευμάτων, στις οποίες οι εμπόλεμες χώρες κατέχουν δεσπόζουσα θέση (όπως αυτές των δημητριακών και 
των λιπασμάτων), επικράτησε πανικός, καθιστώντας πιθανή ακόμη και μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Κατά συνέπεια, 
οι πληθωριστικές πιέσεις, που τροφοδοτούντο από την έλλειψη προσφοράς, εντάθηκαν, ενώ, ταυτόχρονα, κατέστη 
ορατή η απειλή της σοβαρής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας εξαιτίας -κυρίως- της 
ενεργειακής κρίσης, με αποτέλεσμα να κάνει την εμφάνισή του το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού.  
 
Τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, η αγορά του χάλυβα διεθνώς συνέχιζε να απολαμβάνει συνθήκες αυξημένης 
ζήτησης και αυξημένων τιμών λόγω της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία 
και οι οικονομικές κυρώσεις που ακολούθησαν, δημιούργησαν αναταραχή στην πλευρά της προσφοράς, δεδομένου ότι 
οι δύο χώρες είναι αξιόλογοι εξαγωγείς τόσο πρώτων υλών για τη χαλυβουργία όσο και ενδιάμεσων και τελικών 
χαλυβουργικών προϊόντων. Εκ παραλλήλου, η εκτόξευση των τιμών του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας 
επέφερε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής των χαλυβουργιών. Το αποτέλεσμα του συνδυασμού των δύο 
αυτών παραγόντων ήταν η απότομη και σημαντική άνοδος των τιμών, οι οποίες το Μάρτιο έφθασαν στα υψηλότερα 
ονομαστικά επίπεδα της ιστορίας. Από τα μέσα Απριλίου και μετά, η ανάσχεση της ζήτησης που προκαλεί η αβεβαιότητα 
και η ανοδική τάση των επιτοκίων έχει υπερκεράσει την επίπτωση των προβλημάτων που υπήρχαν στην πλευρά της 
προσφοράς, και οι τιμές, αφού επανήλθαν στα προ του Μαρτίου επίπεδα, άρχισαν να μειώνονται παρά το αυξημένο 
κόστος παραγωγής. 
 
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 € 145,7 εκ. ή 36,9% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, ενώ μαζί με τις 
πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα € 173,0 εκ. από € 130,3 εκ., αυξημένος κατά 32,8% σε σχέση με πέρυσι.  
Οι παραπάνω αυξήσεις οφείλονται κυρίως στη μέση τιμή πώλησης, καθώς αυτή παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 
περυσινό εξάμηνο κατά 32,7%, αυξάνοντας αντίστοιχα και τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 16.475 χιλ. από € 19.127 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 13.986 
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χιλ. από € 28.286 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη λογιστική αντιμετώπιση της  αναχρηματοδότησης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο, που συνίστατο στην απεικόνιση των  δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας στην εύλογη αξία τους, 
με αποτέλεσμα την αύξηση των αποτελεσμάτων κατά € 13,4 εκατ.. Χωρίς το κονδύλι αυτό, η διαφορά σε σχέση με πέρυσι 
ανέρχεται σε € 900 χιλ. και προκύπτει από την μείωση του μικτού κέρδους κατά € 2.735 χιλ. ή 12%.  
 
Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε σε € 94,2 εκ. από € 70,6 εκ., 
παρουσιάζοντας αύξηση 33,6%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 121,6 εκ. από € 94,4 εκ. 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021, αυξημένος κατά 28,8%. 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 € 11,8 εκ., από € 14,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν σε € 9,8 εκ.  από € 24,2 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Από τη 
διαφορά των € 14,5 εκ., τα € 13,4 εκατ. αφορούν στην απεικόνιση σε εύλογη αξία των δανειακών υποχρεώσεών της 
εταιρείας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  
 
Ως προς τις θυγατρικές εταιρείες, τόσο η SIDMA Bulgaria όσο και η SIDMA Romania παρουσίασαν αύξηση του κύκλου 
εργασιών τους, κατά 38,6% και  50,1% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα, ο κύκλος 
εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 30,4 εκ. έναντι € 21,9 εκ. ενώ της SIDMA Romania στα € 21,7 εκ. έναντι € 14,5 
εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2021. 
 
Όσον αφορά στα υπόλοιπα μεγέθη των θυγατρικών, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε αύξηση τόσο της λειτουργικής 
κερδοφορίας (EBITDA), από € 2.627 χιλ. πέρυσι σε € 2.867 χιλ. φέτος, όσο και των κερδών προ φόρων, από € 2.375 χιλ. 
πέρυσι σε κέρδη € 2.576 χιλ. φέτος.  
 
Η SIDMA Romania σε επίπεδο EBITDA παρουσίασε κερδοφορία ύψους € 1.828 χιλ. από € 2.235 χιλ. πέρυσι, ενώ τα κέρδη 
προ φόρων ανήλθαν σε € 1.667 χιλ. από € 1.682 χιλ. πέρυσι, παραμένοντας έτσι στα ίδια επίπεδα. Η διαφορά στη 
λειτουργική κερδοφορία σε σχέση με πέρυσι, οφείλεται στην ισόποση μείωση του μικτού κέρδους ενώ η διατήρηση της 
κερδοφορίας σε επίπεδο προ φόρων οφείλεται στη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, απόρροια της 
αναδιάρθρωσης των δανείων της θυγατρικής.   
 
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 8,7 εκ..  
 
Σημειώνεται, τέλος, ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης και δυνατότητας εξυπηρέτησης του 
δανεισμού της Εταιρείας, διαμορφώθηκαν την 30/06/2022 ως εξής: 
 

 Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια = 1,9 

 Δείκτης Κάλυψης τόκων (EBITDA/Καθαροί Τόκοι) = 7,7 
 
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. 
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Οι υπολογισμοί για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Απόδοσης της Εταιρίας και του Ομίλου αναλύονται ακολούθως: 
 

 
      

* Οι Καθαροί Τόκοι περιλαμβάνουν τους Χρεωστικούς τόκους όπως αναλύονται στη σημείωση 5.18 Χρηματοοικονομικά 
έσοδα/έξοδα 

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 145.627.777 106.413.721 36,9%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 27.363.617 23.860.934 14,7%

Σύνολο Πωλήσεων 172.991.394 130.274.656 32,8%

Μικτό Κέρδος 20.367.911 23.102.550 (11,8%)

Κέρδη προ φόρων 13.986.013 28.286.714 (50,6%)

EBITDA 16.474.822 19.126.524 (13,9%)

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 94.241.366 70.565.198 33,6%

Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 27.363.617 23.860.934 14,7%

Σύνολο Πωλήσεων 121.604.983 94.426.133 28,8%

Μικτό Κέρδος 15.126.383 17.437.575 (13,3%)

Κέρδη προ φόρων 9.760.613 24.242.507 (59,7%)

EBITDA 11.797.472 14.278.127 (17,4%)

ΟΜΙΛΟΣ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 13,99% 21,71% (7,7%)

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 11,31% 17,97% (6,7%)

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) 9,60% 26,58% (17,0%)

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,57 1,54 2,5%

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι* 9,28 7,67 21,0%

ΕΤΑΙΡΙΑ 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 Δ (%)

Περιθώριο Μικτού Κέρδους:

(Μικτά Κέρδη/ Κύκλος Εργασιών) 16,05% 24,71% (8,7%)

Περιθώριο EBITDA:

(EBITDA/ Κύκλος Εργασιών) 12,52% 20,23% (7,7%)

Καθαρό περιθώριο κέρδους

(Κέρδη προ φόρων/ Κύκλος Εργασιών) 10,36% 34,35% (24,0%)

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1,57 1,52 3,2%

Δείκτης Κάλυψης Τόκων

EBITDA / Καθαροί Τόκοι* 7,71 7,49 3,0%
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3.4. Σημαντικά Γεγονότα Πρώτου Εξαμήνου της Τρέχουσας Χρήσης 
 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2022, καθώς και μετά τη λήξη του, έως την ημερομηνία σύνταξης της 
παρούσης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 
 
Α. Αναχρηματοδότηση Δανειακών Υποχρεώσεων της Θυγατρική στη Ρουμανία  
Το πρώτο εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκαν οι προϋποθέσεις κάλυψης των νέων δανείων με την DOVALUE GREECE 
LOANS AND CREDIT CLAIMS MANAGEMENT S.A. για λογαριασμό της EUROBANK και το GALAXY IV FUNDING DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY αντιπροσωπευόμενο από την CEPAL HELLAS, για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων 
δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.  Oι προϋποθέσεις κάλυψης αφορούσαν εξασφαλίσεις υπό την μορφή υποθηκών 
ακίνητης περιουσίας της θυγατρικής, κυμαινόμενη ασφάλεια επί ομάδας αποθεμάτων της, και εγγυήσεις (τιμολόγια 
πελατών) για τα κατωτέρω δάνεια: 
 

− εξασφαλισμένο διμερές δάνειο ποσού τριών εκατομμυρίων Ευρώ (€3.000.000), το οποίο καλύφθηκε από την 
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E., και 

− εξασφαλισμένο διμερές δάνειο ποσού δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα χιλιάδων Ευρώ (€2.930.000), το 
οποίο καλύφθηκε από το GALAXY IV FUNDING DESIGNATED ACTIVITY COMPANY αντιπροσωπευόμενο από την 
CEPAL HELLAS,  
 

όπως προβλεπόταν από τα συμβατικά έγγραφα για την έκδοση των ως άνω δανείων, που υπεγράφησαν την 25η 
Οκτωβρίου 2021 και την 18η Νοεμβρίου 2021 αντίστοιχα. Η διάρκεια των δανείων είναι 10 έτη με αποπληρωμή του 
50% του ύψους τους κατά τη διάρκεια αυτή.    

 
Β. Τακτική Γενική Συνέλευση 
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2022, 
παραβρέθηκαν εκπρόσωποι του 82,69% του Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα 
τα ακόλουθα: 

− Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021, 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 2021, καθώς και η 
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021 
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 2021, καθώς και 
η προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 
2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018. 

− Η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την περίοδο 01/01/2021 έως 31/12/2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του 
Ν. 4548/2018. 

− Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2022. 

− 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. 
 
Τέλος, κατά την Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Εταιρείας ενημερώθηκαν από τον κο Σαμωνά, Οικονομικό Διευθυντή 
και μέλος του Δ.Σ. για: 

− Την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, και  

− Την έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 
(01.01.2021 – 31.12.2021). 

 
3.5. Κυριότεροι Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία και ο Όμιλος αντιμετωπίζουν 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 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων για την αξιολόγησή τους καθώς και την αξιολόγηση των στρατηγικών για την διαχείρισή 
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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.  
 
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 2022 στη μητρική 
Εταιρεία κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 4,0% ενώ υπήρχε διασπορά σε 
μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 30/06/2022, 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 από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια με μεταβλητό 
επιτόκιο. Στις 21/7/2022 η ΕΚΤ προχώρησε μετά από 11 χρόνια σε αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%, ενώ στις 8/09/2022 
προχώρησε σε επιπλέον αύξηση 0,75%. Έτσι το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 1,25% και λόγω της αύξησης 
του πληθωρισμού είναι πιθανή νέα αύξηση του επιτοκίου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για πληθωρισμό 2% 
μεσοπρόθεσμα. Ο Όμιλος δεδομένης της σταδιακής αύξησης πληθωριστικών πιέσεων ήδη από τα μέσα της 
προηγούμενης χρονιάς, προχώρησε σε δύο συναλλαγές διαχείρισης κινδύνου επιτοκίου ύψους € 10 εκ. με τις τράπεζες 
Εθνική και Πειραιώς αντίστοιχα. Συγκεκριμένα προχώρησε σε συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate CAP) 
ύψους € 5 εκ με εκάστη τράπεζα όπου το ανώτατο επιτόκιο προστασίας ανέρχεται σε 0,5% με αποτέλεσμα να 
«κλειδώσει» σε επιτόκιο 0,5% το 10% του δανεισμού σε επίπεδο ομίλου και 12,5% σε επίπεδο εταιρείας. 
 
Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στην παρούσα περίοδο θεωρεί ότι ο κίνδυνος από την περαιτέρω 
μεταβολή των επιτοκίων είναι υπαρκτός καθώς δύναται να επηρεάσει τις ταμειακές ροές του Ομίλου, γεγονός για το 
οποίο έχει πραγματοποιήσει ήδη την προαναφερθείσα δράση.  Όσον αφορά το κόστος του δανεισμού της εταιρείας δεν 
αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά της αποτελέσματα καθώς το 68% του δανεισμού του ομίλου, και το 
78% του δανεισμού της εταιρείας αντίστοιχα, αφορούν τα ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρείας των οποίων η 
αναγνώριση έγινε στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της εταιρείας και του 
ομίλου όσον αφορά τα δάνεια αυτά με σταθερό επιτόκιο το οποίο ανέρχεται σε 7%.   
 
Για τον ανωτέρω λόγο ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στις Ταμειακές Ροές του Ομίλου σε μια ενδεχόμενη 
μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1%. 
 

 
 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.725.590 12.724.447 4.278.627 11.430.821

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 70.482.119 66.295.886 61.076.319 55.336.089

Σύνολα 79.207.709 79.020.333 65.354.946 66.766.910

Ομίλου Εταιρίας

+ 1% - 1% 1% - 1%

30 Ιουνίου 2022 (538.431)               538.431 (470.408)      470.408

31 Δεκεμβρίου 2021 (1.109.994)            1.109.994 (937.545)      937.545

Ομίλου

 Επίδραση στις Ταμειακές Ροές 

Περιόδου 

  Επίδραση στις Ταμειακές 

Ροές Περιόδου 

Εταιρείας
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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. Επίσης έχει 
εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν 
προκύψουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και το επενδυτικό του πλάνο. Κατά την 30.06.2022 o Όμιλος 
διατηρούσε διαθέσιμα ύψους € 8,7 εκατ..   
 
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. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα διάστημα τεσσάρων ετών, από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2022, 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 787 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 2022 και 2021 θα ήταν περίπου: 
 
 
 

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 14.191.959 5.585.748 16.700.867 43.637.828 16.006.775 3.936.678 24.696.357 37.730.174

Εμπορικές υποχρεώσεις 58.725.809 -                  49.642.947 -                 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.091.308 -                  5.529.628 -                 

Σύνολο 77.009.075 5.585.748 16.700.867 43.637.828 71.179.350 3.936.678 24.696.357 37.730.174

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 13.941.959 1.931.663 12.069.479 38.716.238 14.420.889 1.919.722 15.765.513 36.114.631

Εμπορικές υποχρεώσεις 45.575.293 - 38.136.132 -

Λοιπές υποχρεώσεις 3.492.819 - 4.911.450 -

Σύνολο 63.010.071 1.931.663 12.069.479 38.716.238 57.468.471 1.919.722 15.765.513 36.114.631

Ομίλου

30.06.2022 31.12.2021

Εταιρίας

30.06.2022 31.12.2021

€ / ΜΤ
Υλικά Θερμής 

Έλασης

Υλικά Ψυχρής 

Έλασης

Γαλβανισμένα 

Υλικά 

Διαφορά Μέγιστης και Ελάχιστής Τιμής 676 720 675

Τυπική απόκλιση 176 204 196
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ΟΜΙΛΟΣ 2022 2021 

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

Καθαρά Αποτελέσματα 568 -568 415 -415 

Ίδια Κεφάλαια 568 -568 415 -415 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2022 2021 

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

Καθαρά Αποτελέσματα 367 -367 275 -275 

Ίδια Κεφάλαια  367 -367 275 -275 

 
 
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: 

 
 

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

 
 

 
 

30/6/2022 31/12/2021

Ποσά σε € USD RON USD RON

Ονομαστικά ποσά

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 336.990 606.070 836.646 10.743.824

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                          0 0 0

Βραχυχρόνια έκθεση 336.990                  606.070                      836.646               10.743.824         

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία -                          -                              -                      -                      

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                          0 -                      0

Μακροχρόνια έκθεση -                          -                              -                      -                      

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

Ποσά σε €

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (30.635) 37.443 (151.356) 184.991 

Καθαρή Θέση (30.635) 37.443 (370.148) 452.403

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

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (76.059) 92.961 (221.761) 271.041 

Καθαρή Θέση (76.059) 92.961 (218.485) 267.037

30/6/2022

USD RON

31/12/2021

USD RON
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3.6. Στόχοι και Προοπτικές για το υπόλοιπο του 2022 
 
Το μακροοικονομικό περιβάλλον παρουσιάζει έντονες προκλήσεις κυρίως λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στην 
Ουκρανία και των σημαντικών πληθωριστικών πιέσεων που συντηρεί και εντείνει η -απότοκη του πολέμου- ενεργειακή 
κρίση. Η αύξηση των επιτοκίων εκ μέρους των Κεντρικών Τραπεζών με σκοπό την τιθάσευση του πληθωρισμού και η 
έντονη αβεβαιότητα περιορίζουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Όσον αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Όμιλος 
και η Εταιρεία έχει αξιολογήσει τις επιπτώσεις και τους κινδύνους και εκτιμά ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί ουσιωδώς 
από τις περεταίρω εξελίξεις. Όσον αφορά την αύξηση των επιτοκίων θα επιβαρύνει ταμειακά τόσο την εταιρεία όσο και 
τον Όμιλο καθώς θα αυξήσει τις καταβολές τόκων. 
 
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να πληθαίνουν οι εκτιμήσεις των αναλυτών για επερχόμενη ύφεση το επόμενο 
διάστημα και έως ότου αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και επιταχυνθεί η ιδιωτική κατανάλωση. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα 
βρίσκεται σε καλύτερη θέση, λόγω της καλής τουριστικής περιόδου που διανύουμε και των ενισχυτικών πακέτων που 
αναμένεται να λάβει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ανέρχεται στα 
10 δισ. Ευρώ περίπου και οι προοπτικές ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τη θερινή εκτίμηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 (17/07/2022), είναι ευοίωνες προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,0% εφέτος.  
 
Επιπλέον, η οικονομία της Ρουμανίας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα 
με την ίδια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,2% σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, υποστηριζόμενο κυρίως από ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις ενώ οι καθαρές εξαγωγές συνέβαλαν 
αρνητικά. Η ανάπτυξη αυτή υποστηρίχθηκε από υψηλότερους μισθούς που συμβαδίζουν με τον πληθωρισμό και τη 
σταδιακή κατάργηση των περιορισμών για τον COVID. Ωστόσο, για το σύνολο του έτους η ανάπτυξη περιορίζεται στο 
3,9% καθώς τόσο θετικοί όσο και αρνητικοί παράγοντες αλληλοεπιδρούν. Από τη μία πλευρά, ο υψηλός πληθωρισμός 
πρόκειται να μειώσει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, οι αισιόδοξες προοπτικές στην 
αγορά εργασίας και τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση τον Απρίλιο, ιδίως για τα ευάλωτα νοικοκυριά, 
αναμένεται να διατηρήσουν την ιδιωτική κατανάλωση σε αυξητική τροχιά, έστω και πιο συγκρατημένα. Η επιβραδυντική 
επίδραση των υψηλών επιτοκίων και της αβεβαιότητας στις ιδιωτικές επενδύσεις προβλέπεται ότι θα αντισταθμιστεί σε 
μεγάλο βαθμό  από τις σημαντικές χρηματοδοτήσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μέσω του RRF και άλλων 
κοινοτικών κεφαλαίων.  
 
Αντίστοιχα στην Βουλγαρία, το πρώτο τρίμηνο του 2022 το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,8% σε τριμηνιαία βάση, λόγω της 
αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης που υποστηρίχθηκε από τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς εργασίας και την 
απότομη αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα στις αρχές του έτους. Ωστόσο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει 
επιδεινωθεί από τον Μάρτιο του 2022, υποδηλώνοντας χαμηλότερη αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης για το υπόλοιπο 
του έτους. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να επεκταθούν το 2022, λόγω τόσο των εξαγωγών αγαθών 
όσο και του τουρισμού. Η εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αναμένεται να είναι ο κύριος 
παράγοντας πίσω από την επιταχυνόμενη αύξηση των επενδύσεων το 2022 σύμφωνα πάντα με την καλοκαιρινή έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission, Ιούλιος 20223). Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί 
κατά 2,8% το 2022 και 2,3% το 2023. Σε σύγκριση με τις εαρινές προβλέψεις, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 
είναι 0,7 μ.β. υψηλότερος το 2022 και 0,8 μ.β. χαμηλότερος το 2023. Η ανοδική αναθεώρηση το 2022 αντανακλά κυρίως 
την ισχυρή ανάκαμψη το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Το ασθενέστερο εξωτερικό περιβάλλον και οι 
αυστηρότεροι όροι δανεισμού, σε συνδυασμό με την ασθενέστερη αύξηση των πραγματικών μισθών, εξηγούν την 
αναθεώρηση προς τα κάτω για το 2023. Η ισχυρή αύξηση των μισθών το 2022 αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω 
αυξήσεις των τιμών, ιδίως στον μη εμπορεύσιμο τομέα. Στο πλαίσιο της λιγότερο έντονης δανειοδοτικής δραστηριότητας 
και των προσαρμοσμένων προσδοκιών για τον πληθωρισμό, προβλέπονται πιο μέτριες αυξήσεις στους μισθούς για το 
2023, οδηγώντας σε βραδύτερη αύξηση της κατανάλωσης. 
 
Αναφορικά με την αγορά χάλυβα, η θετική τάση που παρατηρήθηκε στη φαινομενική κατανάλωση όλο το 2021 
συνεχίστηκε και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, αλλά επιβραδύνθηκε από τις συνεχιζόμενες, σοβαρές διακοπές της 
παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, την αύξηση των τιμών της ενέργειας και του κόστους παραγωγής. Ειδικότερα, οι 
παράγοντες αυτοί αναμένεται να επιβαρύνουν την αγορά ακόμη περισσότερο το δεύτερο εξάμηνο του 2022, μαζί με το 

                                                 
1 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/greece/economic-forecast-greece_en 
2 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/romania/economic-forecast-romania_en 
3 https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-surveillance-eu-economies/bulgaria/economic-forecast-bulgaria_en 
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επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ο αντίκτυπος αυτής της κατάστασης στις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν 
χάλυβα και οι προοπτικές της οικονομίας πρόκειται να επηρεάσουν την φαινομενική κατανάλωση το 2022. Ως εκ τούτου, 
όπως αναφέρει η Eurofer4, η Ευρωπαϊκή Ένωση Χάλυβα, στην τελευταία έκθεση της τον Αύγουστο του 2022,  η 
κατανάλωση χάλυβα αναμένεται να δει την τρίτη ετήσια ύφεση τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αν και μέτρια (-1,7%, 
παλαιότερα είχε εκτιμηθεί στο -1,9%), ως αποτέλεσμα των τριμηνιαίων μειώσεων που προβλέπονται κατά το δεύτερο, 
τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η φαινομενική κατανάλωση προβλέπεται να ανακάμψει το 2023 (+5,6%), αλλά η 
συνολική εξέλιξη της ζήτησης υπόκειται σε υψηλή αβεβαιότητα, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι το 
πρώτο τρίμηνο του 2023, δεδομένων των απρόβλεπτων εξελίξεων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και του αντικτύπου 
του στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. 
 
Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον ο Όμιλος παραμένει εστιασμένος στο στόχο του για βιώσιμη ανάπτυξη και συνεχή 
ενίσχυση του κύκλου εργασιών του με παράλληλη διατήρηση της κερδοφορίας του. Προς αυτή την κατεύθυνση:  

− Παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις προκειμένου να προσαρμόζεται άμεσα στα νέα δεδομένα,  

− Δίνει έμφαση στην περεταίρω ανάπτυξη των θυγατρικών του στα Βαλκάνια, 

− Διατηρεί τις στενές και μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες του με στρατηγικούς πελάτες και προμηθευτές,  

− Συνεχίζει τις επενδύσεις σε μηχανήματα, εξοπλισμό και τεχνογνωσία με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, και 

− Δίνει έμφαση στη ρευστότητα του διατηρώντας τα κατάλληλα όρια με τις τράπεζες που συμμετείχαν στην 
αναδιάρθρωση και αποκτώντας νέα μέσα από καινούριες συνεργασίες. 

 
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. 

 

                                                 
4 https://www.eurofer.eu/assets/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2022-2023-third-

quarter/EUROFER_ECONOMIC_REPORT_Q3_2022-23_HR.pdf 

Πωλήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

AEIFOROS BULGARIA S.A.   38.077 -                    31.492 -                    

DOJRAN STEEL LTD 174.874 174.874 3.343 3.343

ECORESET Α.Ε. 6.421 6.421 12.460 12.460

FITCO AE -                    -                    14.514 14.514

FULGOR AE 221.542 221.542 325.265 325.265

ICME ECAB SA 92.490 -                    88.040 -                    

SIDMA  ROMANIA SA 13.908 -                    22.827

SOFIA MED AD 69.659 -                    72.196 -                    

SOVEL ΑΕ 35.843 35.843 90.558 90.558

STOMANA 2.448.306 -                    1.690.560 -                    

TEKA SYSTEMS AE 13.853 13.853 48.871 48.871

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 840 840 4.761 4.761

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 10.613 10.613 15.337 15.337

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 234.603 234.603 317.886 317.886

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 4.266 4.266 33.912 33.912

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 124.272 124.272 150.714 150.714

ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.Θ -                    -                    301 301

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 550.695 550.695 290.941 290.941

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 64.740 64.740 15.991 15.991

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 1.605 1.605 106.345 106.345

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 43.903 43.903 30.277 30.277

ΕΤΕΜ ΑΕ -                    -                    3.739 3.739

ΕΤΗΛ ΑΕ 76.029 76.029 48.771 48.771

ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 478.774 478.774 311.684 311.684

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 3.443 3.443 34.161 34.161

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 207.956 207.956 171 171

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 216.038 216.038 55.741 55.741

Σύνολο 5.118.841 2.484.218 3.798.034 1.938.572 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021
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Πωλήσεις  Παγίων

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 500.000 500.000 -                    -                    

Σύνολο 500.000 500.000 0 0 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021

Λοιπα έσοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ECORESET Α.Ε. 263 263 1.012 1.012

FULGOR AE 2.750 2.750 5.159 5.159

SIDEROM STEEL SRL  350.451 -                    137.517 -                    

SIDMA  ROMANIA SA -                    2.287 -                    -                    

SIDMA BULGARIA SA -                    2.287 -                    -                    

SOVEL ΑΕ -                    -                    792 792

STOMANA -                    -                    302.589 -                    

TEKA SYSTEMS AE 106 106 180 180

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 13.128 13.128 22 22

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ 50 50 900 900

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 519.471 519.471 176.593 176.593

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 500 500 -                    -                    

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 70 70 320 320

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 22.521 22.521 28.355 28.355

ΕΤΕΜ ΑΕ -                    -                    100 100

ΕΤΗΛ ΑΕ -                    -                    135 135

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 3 3 -                    -                    

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 338.295 338.295 188.796 188.796

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 117.154 117.154 70.325 70.325

Σύνολο 1.364.762 1.018.885 912.794 472.688

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021

Αγορές

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

LESCO -                    -                    19.276 19.276

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

STOMANA 20.823.058 8.714.961 12.515.257 4.266.446

SIDEROM STEEL SRL  8.761.486 -                    3.442.775 -                    

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 234.052 234.052 206.478 206.478

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 14.834 14.834 7.115 7.115

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 471.438 471.438 318.239 318.239

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 209.935 201.040 22.247 -                    

Σύνολο 30.514.802 9.636.325 16.531.386 4.841.851 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021

Αγορές  Παγίων

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

TEKA SYSTEMS AE -                    -                    24.731 24.731

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ -                    -                    2.665 2.665

ΕΤΗΛ ΑΕ 35.935 35.935 -                    -                    

Σύνολο 35.935 35.935 27.395 27.395 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021
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Λοιπα έξοδα

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ICME ECAB SA 1.238 -                    1.498 -                    

METALCO BULGARIA S.A. 2.261 -                    8.126 -                    

METALIGN 158.088 158.088 149.821 149.821

TEKA SYSTEMS AE 42.013 34.156 42.808 31.739

VIENER SA 332.897 332.897 235.692 235.692

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 52.448 52.448 50.546 50.546

ΒΙΕΞΑΛ ΕΠΕ 2.275 2.275 -                    -                    

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 9.863 9.863 5.875 5.875

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 3.953 3.953 5.897 5.897

Σύνολο 605.036 593.681 500.262 479.569 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021

Απαιτήσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

DOJRAN STEEL LTD 174.874 174.874 2.052 2.052

ECORESET Α.Ε. 5.946 5.946 5.888 5.888

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

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

FITCO AE -                    -                    10.721 10.721

FULGOR AE 318.133 318.133 279.754 279.754

ICME ECAB SA 38.901 -                    15.206 -                    

PROSAL TUBES SA 30 30 30 30

SIDEROM STEEL SRL  350.484 -                    152.802 -                    

SIDMA BULGARIA -                    2.287 -                    -                    

SIDMA Romania S.R.L. -                    16.195 -                    22.827

SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED -                    2 835 2

SOFIA MED AD 26.252 -                    35.956 -                    

SOVEL ΑΕ 22.840 22.840 98.581 98.581

STOMANA 67.910 -                    246 -                    

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ 1.098 1.098 5.966 5.966

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ 23.288 23.288 5.667 5.667

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 1.180.477 1.180.477 1.108.720 1.108.720

ΑΝΟΞΑΛ ΑΕ -                    -                    4.476 4.476

ΒΙΟΜΑΛ ΑΕ 50.720 50.720 102.482 102.482

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 413.535 413.535 395.077 395.077

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΕ 27.155 27.155 2.410 2.410

ΕΡΓΟΣΤΗΛ 1.801 1.801 117.434 117.434

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 39.220 39.220 (613) (613)

ΕΤΕΜ ΑΕ -                    -                    5.652 5.652

ΕΤΗΛ ΑΕ 87.458 87.458 48.796 48.796

ΜΕΤΑΛ.  ΑΤΤΙΚΗΣ  ΑΕ 242.801 242.801 151.543 151.543

TEKA SYSTEMS AE 17.276 17.276 -                    -                    

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ (82) (82) -                    -                    

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 53.062 53.062 77.525 77.525

ΣΥΜΕΤΑΛ ΑΕ 136.955 136.955 210 210

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 221.669 221.669 77.564 77.564

Σύνολο 3.501.800 3.035.672 2.703.910 2.521.695 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2022-30.06.2022 

 
 

 

 

 

17 

 

 
 

 
3.8. Γεγονότα μετά την Περίοδο Αναφοράς 

 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
3.9. Μη χρηματοοικονομική Πληροφόρηση 

 
Η ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ (εφεξής η Εταιρεία) κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης 
χαλυβουργικών προϊόντων, καθώς και παραγωγής μεταλλικών υλικών δόμησης και θερμομονωτικών πετασμάτων 
(πάνελ). Διαθέτει δύο ολοκληρωμένα κέντρα εξυπηρέτησης και επεξεργασίας χάλυβα (Steel Service Centers) σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και παραγωγικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας, για τον  σχεδιασμό και την παραγωγή 
θερμομονωτικών πετασμάτων. 
 
Η εταιρική υπευθυνότητα και η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης βρίσκεται στον πυρήνα της 
δραστηριοποίησης της Εταιρείας, ενώ από τις βασικότερες προτεραιότητες που έχει θέσει είναι όχι μόνο η διατήρηση 
της ηγετικής της θέσης στην Ελληνική αγορά χάλυβα, αλλά και η δημιουργία αξίας για όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων 
μερών. Επίσης, είναι σημαντικό για την Εταιρεία να αποτελεί υπόδειγμα Εταιρείας που αναπτύσσεται συνεχώς με 
γνώμονα την κοινωνική υπευθυνότητα. Η Εταιρεία διακρίνεται επίσης για την ευαισθησία προς τους ανθρώπους της και 
τις προσπάθειες που καταβάλει για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων.  
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζουμε περιγράφεται ως ακολούθως: 

Υποχρεώσεις

Επωνυμία Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

ETEM Aluminium Extrusions SA 1.876 1.876 1.876 1.876

ICME ECAB SA 211 -                    254 -                    

ΕΤΗΛ ΑΕ 16.302 16.302 -                    -                    

SIDEROM STEEL SRL  6.037.441 -                    4.592.557 -                    

SIDMA BULGARIA -                    -                    -                    141

STOMANA 11.058.273 4.744.868 7.874.560 2.696.116

TEKA SYSTEMS AE 2.607 -                    13.282 11.534

VIENER S.A. 47.171 47.171 74.891 74.891

ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ 46.230 46.230 59.293 59.293

LESCO -                    -                    13.142 13.142

ΒΙΤΡΟΥΤΒΙΤ (78) (78) (78) (78)

ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 162.797 162.797 244.976 244.976

ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞ ΣΥΡΜΑΤΩΝ 1.733.377 1.733.377 2.226.459 2.226.459

ΣΙΔΕΝΟΡ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ 15.871.930 15.871.930 11.477.344 11.477.344

ΣΤΗΛΜΕΤ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ AE 4.901 4.901 7.312 7.312

ΣΩΛ. ΚΟΡ. ΒΙΟΜ. ΣΩΛ ΑΕ 6.062.589 6.057.921 8.307.301 8.303.859

Σύνολο 41.045.628 28.687.296 34.893.170 25.116.867 

01/01-30/06/2022 01/01-30/06/2021
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3.9.1. Διαχείριση θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
H Εταιρεία, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
μακρόχρονη ανάπτυξή της, καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών κινδύνων, λειτουργεί 
βάσει αυτών και τις ενσωματώνει στην καθημερινή της λειτουργία. Η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων, 
η διαρκής ικανοποίηση του πελάτη, η προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε όλες τις δραστηριότητες, 
η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και η υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών στις οποίες 
δραστηριοποιείται, αποτελούν σημαντικές πτυχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητάς της. 
Στην αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σημαντικό ρόλο κατέχει η ομάδα που έχει συσταθεί, 
η οποία αποτελείται από στελέχη όλων των τμημάτων και διευθύνσεων. Η oμάδα Bιώσιμης Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη 
για την ανάπτυξη και υλοποίηση του ετήσιου πλάνου δράσεων ανά άξονα, καθώς και για την παρακολούθηση και 
καταγραφή των σημαντικών θεμάτων της Εταιρείας, σε σχέση με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
 
Επιπλέον, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης δράσεων με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των Παγκόσμιων 

Στόχων του Ο.Η.Ε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (United nations Sustainable Development Goals – SDGs), η Εταιρεία έχει 

προχωρήσει στη σύνδεση των ουσιαστικών θεμάτων της με τους Στόχους. 

 
Πολιτικές και Συστήματα 
Στο παραπάνω πλαίσιο, η Εταιρεία έχει θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές και εφαρμόζει κατάλληλα συστήματα 
διαχείρισης και σχετικές διαδικασίες που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι, 
ενισχύοντας ταυτόχρονα το πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, όπως: 

 Πολιτική Εμπιστευτικότητας 

 Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών 

 Πολιτική Ποιότητας 

 Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία 

 Πολιτική για το Περιβάλλον 
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 Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 Κώδικας Δεοντολογίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

 Πολιτική Αποδοχών 

 Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής 

 Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

 Πολιτική κατά της Δωροδοκίας 

 Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών & Καταγγελιών 

 Πολιτική Καταλληλότητας & Αξιοπιστίας 
 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στο σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεών της, 
μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης, όπως: 

 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 

 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην εργασία, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018 

Αναγνώριση ουσιαστικών θεμάτων (material issues) 

Η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση και προτεραιοποίηση των πιο σημαντικών θεμάτων που αφορούν στη 
δραστηριότητά της και σχετίζονται άμεσα με τις ομαδές ενδιαφερομένων μερών. Η παραπάνω διαδικασία βασίστηκε 
στις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI Standards), στο κλαδικό πλαίσιο αναφοράς Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), καθώς και στον Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών (εκδοση 2019). Μέσω αυτής της διαδικασίας, η Εταιρεία διαμορφώνει και επικαιροποιεί το πλάνο δράσεών της, 
ενώ καθορίζει και το περιεχόμενο του ετήσιου Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως επόμενο βήμα, η Εταιρεία έχει 
προχωρήσει στη θέπιση συγκεκριμένων στόχων και στην παρακολούθηση σχετικών δεικτών επίδοσης (KPIs). Στο πλαίσιο 
της επίτευξης των δεικτών αυτών και συνεπώς των στόχων, η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί αντίστοιχες δράσεις 
υπεύθυνης λειτουργίας.  

3.9.2. Εργασιακά και κοινωνικά θέματα 
Η Εταιρεία φροντίζει διαρκώς για ένα ασφαλές και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον, και τοποθετεί το ανθρώπινο 
δυναμικό στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της, στηρίζοντας το σύνολο των εργαζομένων, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους πορείας και εξέλιξης.  
Οι κύριοι άξονες στους οποίους η Εταιρεία εστιάζει σε θέματα σχετικά  με το ανθρώπινο δυναμικό είναι: 

 Η προαγωγή και η διατήρηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις της 

 Η διατήρηση και προσέλκυση νέων ταλέντων 

 Η συνεχής εκπαίδευση για την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ανθρώπων της 

 Η προσέλκυση εργαζόμενων από την τοπική κοινωνία 

 Η παροχή ίσων ευκαιριών και η μηδενική ανοχή στις διακρίσεις 

 Ανοικτή επικοινωνία  
 
Στην Εταιρεία εφαρμόζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και έχει υιοθετηθεί Κώδικας Δεοντολογίας και 
Επιχειρηματικής Ηθικής, ο οποίος περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές και τις αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των 
εταιρικών δραστηριοτήτων της. Ο Κώδικας είναι βασισμένος στις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εργασίας, ενώ ισχύει για όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τους μετόχους, τους εργαζομένους, καθώς και τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς της συνεργάτες. 
 
Βασικά στοιχεία ανθρωπίνου δυναμικού 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ανθρώπινο δυναμικό ανά γεωγραφική περιφέρεια προέλευσης 30/6/2022 

Σύνολο εργαζομένων  163 

Αθήνα 79 

Λαμία 27 

Θεσσαλονίκη 57 

Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης 100% 

Προσλήψεις 8 

  



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2022-30.06.2022 

 
 

 

 

 

20 

 

Αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 
Δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της, η Εταιρεία 
από την αρχή της πανδημίας ανταποκρίθηκε άμεσα, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες και νέους κανονισμούς σε πλήρη 
εναρμόνιση με τις κυβερνητικές οδηγίες. Το πλαίσιο δράσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας που 
εφαρμόζεται στην Εταιρεία, αφορά όλους τους εργαζομένους, καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ενώ ισχύει σε 
όλες τις εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα η Εταιρεία υλοποίησε τις παρακάτω δράσεις:  

 Διεξαγωγή προληπτικών PCR tests από εξειδικευμένο κλιμάκιο για όλους τους εργαζόμενους.  

 Θέσπιση καναλιών διαρκούς επικοινωνίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προσωπικής επικοινωνίας, για 
την ενημέρωση της πορείας και της εξέλιξης της πανδημίας, καθώς και για τα μέτρα πρόληψης και 
αντιμετώπισης του ιού που λαμβάνει η Εταιρεία . 

 Αλλαγές στους χώρους εργασίας, όπως μεγιστοποίηση των αποστάσεων μεταξύ των γραφείων και τοποθέτηση 
ειδικών χωρισμάτων και διανομή του απαραίτητου υγειονομικού υλικού υλικό (αντισηπτικά, χειρουργικές 
μάσκες,) σε όλους τους εργαζόμενους και σε όλες τις εγκαταστάσεις. 

 Εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων (αναβάθμιση υλικού εξοπλισμού και διαδικτυακών επικοινωνιών) για τη 
δυνατότητα τηλεργασίας. 

 Θέσπιση πρωτοκόλλου για την πανδημία για τη διαχείριση κρούσματος στις εγκαταστάσεις με διαδικασία 
ιχνηλάτησης των επαφών και άλλων μέτρων. 

 
Τέλος, η Εταιρεία υιοθέτησε και εφάρμοσε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού (υποχρεωτική χρήση μάσκας, θερμομετρήσεις προσωπικού, απολυμάνσεις στα κεντρικά γραφεία και τις 
παραγωγικές εγκαταστάσεις κ.ά.).  
 
Εκπαίδευση και συνεχής ανάπτυξη εργαζομένων   
Η Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συνεχή ανάπτυξη των εργαζομένων της, συμβάλλοντας τόσο στη διεύρυνση των 
ικανοτήτων τους, όσο και στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων. Στην Εταιρεία παρέχονται εκπαιδευτικά 
προγράμματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα συστήματα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες, καθώς και θέματα Υγείας, 
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται στο σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως 
βαθμίδας. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται ο προσανατολισμός των νέων εργαζομένων προκειμένου 
να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ομαλή τους ένταξη στην Εταιρεία . 
 

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά φύλο και ιεραρχική βαθμίδα 30/06/2022 

     Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Διοικητικό Συμβούλιο  0,50 1,00 1,50 

Ανώτερα στελέχη  0,30 1,00 1,30 

Διοικητικά υπάλληλοι  0,70 1,00 1,70 

Εργατοτεχνικό προσωπικό 0,40 0,00 0,40 

Σύνολο 1,90 3,00 4,90 

 
Κατά τη διάρκεια του 2022, στην Εταιρεία υλοποιήθηκαν  792  ώρες εκπαίδευσης. 

 
Αξιολόγηση απόδοσης 
Η αξιολόγηση της απόδοσης αποτελεί βασικό συστατικό για τη συνεχή βελτίωση των ανθρώπων της Εταιρείας, καθώς 
και για την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους. Μέσω της διαδικασίας που εφαρμόζει, αναγνωρίζεται η θετική 
συνεισφορά του συνόλου των εργαζομένων, ενώ προσφέρονται επιπλέον κίνητρα για περαιτέρω βελτίωση, μέσω της 
στοχοθεσίας. Η Εταιρεία, μέχρι στιγμής, εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης μόνο για τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία και αξιολογούνται στο 100% του συνόλου τους, σε ετήσια βάση και στο τέλος του έτους 
θα εφαρμοστεί σύστημα αξιολόγησης σε όλο το προσωπικό που ήδη έχει ξεκινήσει στη SIDMA ROMANIA . 
 
Ίσες ευκαιρίες και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 
Με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και με υπευθυνότητα απέναντι στους ανθρώπους της, η Εταιρεία αναγνωρίζει 
και σέβεται τα διεθνώς κατοχυρωμένα και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα θεσμοθετημένα εργασιακά 
δικαιώματα με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας και 
μορφωτικού επιπέδου. H Εταιρεία δείχνει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό διάκρισης, καταδικάζει την 
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παιδική και καταναγκαστική εργασία και είναι αντίθετη σε οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης ή βίαιης συμπεριφοράς 
στις δραστηριότητές της. Επιπλέον η Εταιρεία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε θέματα σχετικά με την βία και παρενόχληση 
στους χώρους εργασίας. 
 
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 
Η Εταιρεία, με σκοπό τη προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών της, διασφαλίζει 
τις βέλτιστες συνθήκες εργασίας στις εγκαταστάσεις της και υλοποιεί όλες τις απαραίτητες αναβαθμίσεις του εξοπλισμού 
των παραγωγικών της μονάδων, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος ή συμβάντος.  
 
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, κατά το πρότυπο 
ISO 9001:2018 και ISO 45001:2018, το οποίο ισχύει για όλες τις εγκαταστάσεις και καλύπτει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων της, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων και στη συνεχή 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των εργαζομένων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης, η 
Εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την  έγκαιρη αντιμετώπιση ατυχημάτων και συμβάντων και σε περίπτωση 
οποιουδήποτε περιστατικού γίνεται άμεση λήψη ενεργειών βελτίωσης και την ανάληψη επιπλέον προληπτικών μέτρων. 
Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί πως η Εταιρεία μεριμνά για: 

 Την υλοποίηση συστηματικών ελέγχων από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

 Την παροχή των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας 

 Τη συνεχή παρακολούθηση και εναρμόνιση με τη νομοθεσία, τα διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές 

 Τον σχεδιασμό στοχευμένου πλάνου δράσεων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
 
Για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της επίδοσης στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η Εταιρεία 
χρησιμοποιεί διεθνώς εφαρμόσιμους και μετρήσιμους δείκτες. 
 

Δείκτες υγείας και ασφάλειας 2021 2022 

Δείκτης συχνότητας συμβάντων (LTIR) (1) 0 0 

Δείκτης σοβαρότητας συμβάντων (LTISR) (2) 0 0 

Δείκτης απουσιών (AR) (3) 0,78% 5,80% 

Συμβάντα (Αριθμός ατυχημάτων 
εργαζομένων) 

0 1 

Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών 0 0 
 

(1)Lost Time Incident Rate (LTIR): (αριθμός συμβάντων με απουσία από την εργασία πλήρους ωραρίου / ανθρωποώρες 
εργασίας) x106 
(2) LTISR (Lost Time Incidents Severity Rate) (Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας ατυχήματος / ανθρωποώρες 

εργασίας) x106 
(3) Absenteeism Rate (AR): (Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασίας εξαιτίας οποιασδήποτε αδυναμίας / 

ανθρωποημέρες εργασίας) % 

 

Κοινωνική συνεισφορά 
Η Εταιρεία στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και καλύπτει πολύ σημαντικό μέρος των αναγκών της σε ανθρώπινο δυναμικό 
από το εργατικό δυναμικό τους. Επιπλέον, υποστηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τις δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα που 
υλοποιούνται στις τοπικές κοινωνίες, ενώ συνεργάζεται με ΜΚΟ για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων. Οι άξονες της κοινωνικής συνεισφοράς της κοινωνίας Εταιρείας, αφορούν στα ακόλουθα: 
 

 Υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης 

 Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, μέσω της υποστήριξης τοπικών προμηθευτών  

 Ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων 

 Εθελοντισμός 
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3.9.3. Περιβαλλοντικά θέματα  
Η Εταιρεία εναρμονίζεται με τους αυστηρότερους κανόνες και προδιαγραφές που σχετίζονται με τον σεβασμό και την 
προστασία του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις επιστημονικές εξελίξεις, ενώ αξιολογεί και ελέγχει συνεχώς 
όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της. Ενισχύοντας τις προσπάθειες της, έχει εφαρμόσει 
Περιβαλλοντική Πολιτική βάσει της οποίας υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης. Επιπλέον, δίνει 
ιδιαίτερη σημασία στην υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας και στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, 
στοχεύοντας στην αποδοτική χρήση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητές της, υιοθετώντας 
τεχνολογίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
 

3.9.4. Εφοδιαστική αλυσίδα 
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών, ο οποίος στοχεύει στην 
διασφάλιση ότι οι προμηθευτές,  οι σύμβουλοι και οι συνεργάτες της μοιράζονται τις ίδιες θεμελιώδεις αξίες και αρχές 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με εκείνη. Αναμένει από όλους τους συνεργάτες της να λειτουργούν σε συμμόρφωση 
με τις αρχές αυτές και του Κώδικα της Εταιρείας και να τις προάγουν στο πλαίσιο της δικής τους εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Ο Κώδικας Δεοντολογίας προμηθευτών και συνεργατών δίνει έμφαση στις παρακάτω πτυχές: 
  

 Επιχειρηματική ηθική και καταπολέμηση της διαφθοράς 

 Εργασία και ανθρώπινα δικαιώματα 

 Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την αξιολόγηση κάθε προμηθευτή και 
συνεργάτη επιδιώκοντας τη συνεργασία με προμηθευτές που υιοθετούν υπεύθυνες πρακτικές. Οι προμηθευτές με τους 
οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία, μεταξύ άλλων, αξιολογούνται βάσει βασικών πτυχών της συνεργασίας και των 
παρεχόμενων υπηρεσιών / προϊόντων, όπως την ποιότητα των προϊόντων, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας βάσει του 
οποίου λειτουργεί ο συνεργάτης ή προμηθευτής, την τιμή, τον τρόπο πληρωμής και τη συνέπεια σχετικά με την παράδοση 
του τελικού προϊόντος ή υπηρεσίας. 

3.9.5. Μη Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από διάφορους 
κινδύνους, χρηματοοικονομικούς και μη. Στο πλαίσιο αυτό,  Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για τον έλεγχο και την 
αποτελεσματική τους διαχείριση. Οι κυριότερες κατηγορίες μη χρηματοοικονομικών κινδύνων για την Εταιρεία είναι οι 
περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι σχετικοί με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. 
  

1. Κλιματική αλλαγή  

Η κλιματική αλλαγή θεωρείται πλέον ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια ζητήματα με ουσιώδη αντίκτυπο όχι μόνο με 
αρνητικό αντίκτυπο στις δραστηριότητες της Εταιρείας, αλλά και αρνητικό αντίκτυπο στο κλίμα, το ευρύτερο φυσικό 
περιβάλλον και την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι Εταιρίες αντιμετωπίζουν κινδύνους μετάβασης και φυσικούς 
κινδύνους. Μερικά από τα μέτρα μετριασμού του εν λόγω κινδύνου που εφαρμόζει η Εταιρεία είναι: 

 η παρακολούθηση των σχετικών τάσεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής πολιτικής,  

 η ανάπτυξη σχεδίων δράσης και μακροπρόθεσμων ειδικών στόχων για επενδύσεις σε εξοπλισμό ενεργειακής 
απόδοσης και μέτρα περιορισμού εκπομπών άνθρακα, 

 η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από παραγωγούς καθαρών, ανανεώσιμων πηγών. 
 

2. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους που συνδέεται με κοινωνικά και εργασιακά θέματα είναι η υγεία και 
ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού στον χώρο εργασίας καθώς και σχετικά εργατικά ζητήματα, όπως ατυχήματα και 
τραυματισμοί. Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, με στόχο τη συνεχή 
επίβλεψη των παραμέτρων ασφάλειας, καθώς και των ενδεχόμενων επαγγελματικών κινδύνων. Επιπροσθέτως, η 
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Εταιρεία φροντίζει για την  υλοποίηση συνεχών εκπαιδεύσεων και ενημερώσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της 
κουλτούρας ασφάλειας. 
 

3. Καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς  

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς έγκεινται στην αδυναμία 
διεξαγωγής επιχειρηματικών λειτουργιών με δεοντολογικό τρόπο και συμμόρφωσης με τους νόμους και τους 
κανονισμούς που ισχύουν. Για την αποφυγή σχετικών περιστατικών, η Εταιρεία εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας & 
Επιχειρηματικής Ηθικής, Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πολιτική κατά της Δωροδοκίας, καθώς και Πολιτική 
Διαχείρισης Αναφορών & Καταγγελιών, ενώ ενημερώνει σχετικά το σύνολο των εργαζομένων.  
 
Διαχείριση κινδύνων  

Στην Εταιρεία εφαρμόζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ορθής και αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων, καθώς και 
σχετική Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων. Για τον λόγο αυτό, έχει οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων, οποίος έχει ως 
βασική αρμοδιότητα την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και των πολιτικών της Εταιρείας αναφορικά με 
τη Διαχείριση Κινδύνων, υιοθετώντας μια συστηματική προσέγγιση για τον εντοπισμό, την καταγραφή, την αξιολόγηση 
και τη διαχείρισή τους. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και 
το έργο του εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου. Η αντιμετώπιση των κινδύνων παρακολουθείται μέσα από 
καταγεγραμμένο Πλάνο Ενεργειών Διαχείρισης Κινδύνων, η υλοποίηση των οποίων ελέγχεται σε περιοδική βάση και η 
πρόοδος υλοποίησης παρακολουθείται βάσει τεκμηρίωσης των ενεργειών που υλοποιούνται από τον κάθε αρμόδιο.  
 

3.9.6. Θέματα διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς  

Διαχείριση θεμάτων διαφάνειας και διαφθοράς  

Μία από τις αδιαπραγμάτευτες αξίες της Εταιρείας είναι η νόμιμη και ηθική δραστηριοποίηση, με σεβασμό προς την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Οι έννοιες της διαφθοράς και της δωροδοκίας που αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρείας δεν αποτελούν μόνο σοβαρά ποινικά και αστικά αδικήματα, αλλά αντιβαίνουν τις αρχές και 
τις αξίες του οργανισμού. Ιδιαίτερα μέσω της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας που εφαρμόζεται στην Εταιρεία, δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη της δωροδοκίας και άλλων φαινομένων διαφθοράς, και για τον σκοπό αυτό 
διατηρούνται οικονομικές εγγραφές και αρχεία τα οποία συντάσσονται, αναφέρονται και τηρούνται με ακρίβεια και 
πληρότητα. Επιπλέον, η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους και δικλείδες ασφαλείας που 
αποδεικνύουν τον επιχειρηματικό λόγο για την καταβολή πληρωμών σε τρίτους. Τέλος, και με βάση τα όσα προβλέπονται 
στον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, η Εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην ορθή ενημέρωση όλων των στελεχών, 
υπαλλήλων, εργαζομένων και συνεργατών της Εταιρείας, σχετικά με τέτοια ζητήματα. 
 
Διαδικασία διαχείρισης αναφορών  
Η Εταιρεία φροντίζει για την υιοθέτηση ασφαλών καναλιών επικοινωνίας για τις εσωτερικές αναφορές, στο πλαίσιο της 
Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών και Καταγγελιών. Απώτερος στόχος της ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική είναι η ενίσχυση της 
εμπιστευτικότητας, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των αναφορών και καταγγελιών, παρέχοντας ταυτόχρονα 
εγγυήσεις ότι οι πιθανές αναφορές ή καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και είναι εμπιστευτικές στο βαθμό που 
δεν έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ενημερωθεί σχετικά με την Πολιτική, 
ενώ η Εταιρεία τους προτρέπει να εκφράζουν τις ανησυχίες τους, μέσω της διαδικασίας για την υποβολή και διαχείριση 
αναφορών και καταγγελιών που ήδη εφαρμόζεται. 
 
Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου  
Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εταιρικών εργασιών, την 
αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, 
καθώς και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διαχείρισης κινδύνων, ενώ λειτουργεί σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δεοντολογίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζεται στην Εταιρεία . Ο επικεφαλής της μονάδας 
εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, έπειτα από πρόταση της επιτροπής ελέγχου, 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και αντικειμενικός 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 
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3.9.7. Ασφάλεια πληροφοριών και δεδομένων 
 
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων  

Στην Εταιρεία, προστατεύεται η ιδιωτικότητα και όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες που μπορεί να προκύπτουν από 
εμπορικές συναλλαγές και αποκλειστικές συνεργασίες, ως αναπόσπαστο μέρος του τρόπου διακυβέρνησης. Προσωπικά 
και εταιρικά δεδομένα προστατεύονται ενάντια σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια, ή χειραγώγηση με χρήση 
κάθε διαθέσιμου οργανωτικού, διαδικαστικού και τεχνολογικού μέσου.  
 

Προστασία προσωπικών δεδομένων  

Σεβόμενη την προστασία των προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της ΕΕ και λοιπής κείμενης 
νομοθεσίας. Με στόχο την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, στην Εταιρεία υιοθετούνται 
συγκεκριμένες διαδικασίες και μηχανισμοί με απώτερο στόχο τη συνεχή επαγρύπνηση και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων στις δραστηριότητές της. 
 
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. 
 

Ασπρόπυργος, 21 Σεπτεμβρίου 2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

   

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΜΠΗΤΡΟΣ  VICTOR A. PISANTE   ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΔΕΛΟΓΛΟΥ 

 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.-Μ. ΜΑΡΙΟΥ  
 

ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΣΑΜΩΝΑΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ  
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
Κ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ Γ. ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΑ  Γ.   ΜΑΝΩΛΗ 
 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΑ  Β.  ΣΑΛΑΚΑ  
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4. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε την 30/06/2022 
 
4.1. Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

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

 (Ποσά σε Ευρώ)

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 5.7 42.146.698 42.728.083 31.412.779 31.825.585

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.8 518.843 523.102 99.557 103.164

Επενδύσεις σε θυγατρικές 5.9 (0) - 18.943.116 18.943.116

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 169.330 74.953 164.481 70.108

42.834.870 43.326.137 50.619.933 50.941.973

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 5.10 57.218.044 42.095.202 43.184.792 28.439.472

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.11 68.931.395 54.937.180 60.591.159 47.826.597

Λοιπές απαιτήσεις 5.12 1.381.394 8.018.234 320.679 7.439.384

Παράγωγα 1.171.104 - 1.171.104 -

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.725.590 12.724.447 4.278.627 11.430.821

137.427.528 117.775.064 109.546.361 95.136.275

Σύνολο Ενεργητικού 180.262.398 161.101.201 160.166.294 146.078.248

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 5.13 18.336.000 18.336.000 18.336.000 18.336.000

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 13.296.000 13.296.000 13.296.000 13.296.000

Αποθεματικά κεφάλαια 27.821.464 27.820.123 23.322.637 23.322.637

Αποτελέσματα  εις νέον (34.704.379) (46.606.341) (22.805.563) (30.489.630)

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής 24.749.085 12.845.782 32.149.074 24.465.007

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 24.749.085 12.845.782 32.149.074 24.465.007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.14 60.338.695 64.012.416 50.785.716 51.880.144

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 19.409 26.242 19.409 26.242

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 7.161.391 6.902.949 6.921.751 6.663.230

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 673.476 638.502 666.913 632.866

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 68.192.971 71.580.110 58.393.789 59.202.482

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 5.14 14.889.707 13.408.286 12.033.122 12.517.778

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 58.725.810 49.642.947 45.575.293 38.136.132

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
5.14 4.888.001 4.949.281 3.840.500 3.822.833

Λοιπές υποχρεώσεις 5.15 4.091.308 5.529.628 3.492.819 4.911.450

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 4.725.517 3.145.167 4.681.697 3.022.567

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρέωσεων 87.320.342 76.675.309 69.623.431 62.410.759

Σύνολο Υποχρεώσεων 155.513.314 148.255.419 128.017.220 121.613.240

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 180.262.398 161.101.201 160.166.294 146.078.248

Σημ. 

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

Ομίλου Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
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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 - 30.06.2022 1.1 - 30.06.2021 1.1 - 30.06.2022 1.1 - 30.06.2021

Κύκλος εργασιών 5.17 145.627.777 106.413.721 94.241.366 70.565.198

Κόστος πωλήσεων (125.259.866) (83.311.171) (79.114.983) (53.127.623)

Μικτά κέρδη/(ζ ημίες) 20.367.911 23.102.550 15.126.383 17.437.575

Λοιπά έσοδα  3.648.962 2.929.513 2.657.389 2.258.050

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2.047.591) (2.132.378) (1.479.358) (1.505.423)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (5.997.921) (5.254.074) (4.800.292) (4.180.338)

Λοιπά έξοδα (278.641) (294.204) (272.376) (290.850)

Κέρδη/ (ζ ημίες) προ φόρων , χρημ/κων 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων
15.692.720 18.351.407 11.231.745 13.719.014

Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 5.18 (3.095.749) 10.965.607 (2.860.174) 11.553.794

Άλλα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 1.171.104 - 1.171.104 -

Επενδυτικά αποτελέσματα 217.938 (1.030.300) 217.938 (1.030.300)

Κέρδη/(ζ ημίες) προ φόρων 13.986.013 28.286.714 9.760.613 24.242.507

Μείον: φόροι 5.16 (2.080.768) (2.688.128) (2.080.768) (2.688.128)

Κέρδη/ (ζ ημίες) μετά από φόρους 11.905.245 25.598.585 7.679.845 21.554.379

Κέρδη/ (ζ ημίες) μετά από φόρους από 

συνεχιζ όμενες και διακοπείσες 

δραστηριότητες (α)+(β) 11.905.245 25.598.585 7.679.845 21.554.379

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτες Μητρικής 11.905.245 25.598.585

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -  

11.905.245 25.598.585

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών 

προσωπικού (2.091) (48.732) 5.411 (47.625)

Αναβαλλόμενη φορολογία λοιπών συνολικών εσόδων (1.191) 273.047 (1.191) 272.936

(3.282) 224.315 4.221 225.311

Ποσά που αναταξινομούνται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε 

μεταγενέστερες περιόδους

Συναλλαγματικές διαφορές 1.340 81.989 -                        -                        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 

φόρους 1.340 81.989
-                        -                        

Συγκεντρωτικα συνολικά έσοδα μετά 

από φόρους 11.903.303 25.904.889 7.684.066 21.779.690

Κατανέμονται σε :

Ιδιοκτήτες μητρικής 11.903.303 25.904.889

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - -

11.903.303 25.904.889

Κέρδη/(ζ ημίες)  μετά από φόρους ανά 

μετοχή-σε ευρώ 5.19 0,8765 1,8847 0,5654 1,5870

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

 Ομίλου Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
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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 - - - - 81.989 224.315 306.304 - 306.304

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - 81.989 25.822.900 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

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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 01.01.2022 18.336.001 13.296.000 12.688.605 14.948.659 182.860 (46.606.341) 12.845.782 - 12.845.782

Αποτέλεσμα περιόδου - - - - - 11.905.245 11.905.245 - 11.905.245

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - - - (2.091) (2.091) - (2.091)

Συναλλαγματικές διαφορές - - - - 1.340 - 1.340 - 1.340

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων - - - - - (1.191) (1.191) - (1.191)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - - 1.340 (3.282) (1.942) - (1.942)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - - 1.340 11.901.962 11.903.303 - 11.903.303

Υπόλοιπα 30.06.2022 18.336.001 13.296.000 12.688.605 14.948.659 184.200 (34.704.378) 24.749.085 - 24.749.085

Ομίλου

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

Ομίλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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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
0 0 0

Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο

Λοιπά 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπα 01.01.2022 18.336.000 13.296.000 23.322.637 (30.489.630) 24.465.007

Αποτέλεσμα περιόδου - - - 7.679.845 7.679.845

Λοιπά Συνολικά Έσοδα:

Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών στο προσωπικό - - - 5.411 5.411

Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των λοιπών συνολικών 

εσόδων - - - (1.191) (1.191)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους - - - 4.221 4.221

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - 7.684.066 7.684.066

Υπόλοιπα 30.06.2022 18.336.000 13.296.000 23.322.637 (22.805.563) 32.149.074

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

για την περίοδο από  1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

Εταιρίας

Εταιρίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
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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 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021 01.01 - 30.06.2022 01.01 - 30.06.2021

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(ζημίες)  προ φόρων 13.986.012 28.286.714 9.760.613 24.242.507

Πλέον / μείον προσαρμογές γ ια:

Αποσβέσεις παγίων 788.935 795.907 572.560 579.903

Αποσβέσεις επιχορηγούμενων παγίων (6.833) (20.790) (6.833) (20.790)

Προβλέψεις 112.155 18.474 234.047 14.104

Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 0 (703) - 8

Συναλλαγματικές διαφορές (79.686) -127.211 - -

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας (151.723) 1.030.151 (151.723) 1.030.295

Απομειώση δανείου 0 (14.852.457) - (14.852.457)

Άλλα μη ταμειακά έσοδα/έξοδα 5.411 108.254 5.411 -

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.183.379 3.774.457 2.860.279 3.298.771
Πλέον/μείον προσαρμ. γ ια μεταβ. λ/σμών κεφ. 

κίνησης που σχετίζονται με τις λειτουργ. 

δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (15.122.841) (6.148.029) (14.745.319) (3.710.079)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (12.299.985) (22.639.858) (10.652.289) (17.619.715)

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 7.971.575 12.979.176 6.369.886 9.763.172

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.950.754) (3.128.760) (1.714.108) (2.653.276)

Καταβεβλημένοι φόροι (216.383) 1.868 - 42
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α) (3.780.740) 77.193 (7.467.476) 72.486

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 

λοιπών επενδύσεων 0 1.000 - (2.499.000)

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων (748.987) (1.007.549) (704.424) (798.177)

Εισπράξεις από πωλήσεις  ενσώματων και άυλων 

παγίων 700.000 0 700.000 -

Τόκοι εισπραχθέντες 0 148 - 4
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) (48.987) (1.006.400) (4.424) (3.297.172)

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια 2.299.421 72.654.565 2.299.420 72.443.238

Εξοφλήσεις δανείων (2.371.345) (67.439.092) (1.914.921) (67.442.322)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρημ/κές μισθώσεις 

(χρεολύσια) (97.207) (105.199) (64.794) (66.965)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (169.131) 5.110.275 319.705 4.933.950

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) (3.998.858) 4.181.067 (7.152.194) 1.709.263

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

περιόδου 12.724.448 16.742.221 11.430.821 15.748.471
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

περιόδου 8.725.590 20.923.288 4.278.627 17.457.735

ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Εξαμήνου

Ομίλου Εταιρίας

για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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5. Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων α’ εξαμήνου 2022 
 
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 και 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 30/06/2022, 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 21/9/2022 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 2022, που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 30η Ιουνίου 2022 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 2021. 
 
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 01/01/2022 ή μεταγενέστερα. 

 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 

http://www.sidma.gr/
http://www.sidma.gr/
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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». 

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.  

 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 έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2023. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 
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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 να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 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 

παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 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 να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 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 να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές 

λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 

«Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες 

των Οικονομικών Καταστάσεων. 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. 

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

5.4.1. 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 2022 στη 
μητρική Εταιρεία κανένας πελάτης δεν είχε συμμετοχή στον κύκλο εργασιών μεγαλύτερη του 4,0% ενώ υπήρχε 
διασπορά σε μεγάλο πλήθος πελατών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται τοις μετρητοίς. Την 30/06/2022, 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: 
 

 
 

5.4.2. Κίνδυνος Επιτοκίων 
 
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια με μεταβλητό 
επιτόκιο. Στις 21/7/2022 η ΕΚΤ προχώρησε μετά από 11 χρόνια σε αύξηση επιτοκίου κατά 0,5%, ενώ στις 8/09/2022 
προχώρησε σε επιπλέον αύξηση 0,75%. Έτσι το βασικό επιτόκιο διαμορφώνεται πλέον στο 1,25% και λόγω της αύξησης 
του πληθωρισμού είναι πιθανή νέα αύξηση του επιτοκίου ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για πληθωρισμό 2% 
μεσοπρόθεσμα. Ο Όμιλος δεδομένης της σταδιακής αύξησης πληθωριστικών πιέσεων ήδη από τα μέσα της 
προηγούμενης χρονιάς, προχώρησε σε δύο συναλλαγές διαχείρισης κινδύνου επιτοκίου ύψους € 10 εκ. με τις τράπεζες 
Εθνική και Πειραιώς αντίστοιχα. Συγκεκριμένα προχώρησε σε συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate CAP) 
ύψους € 5 εκ με εκάστη τράπεζα όπου το ανώτατο επιτόκιο προστασίας ανέρχεται σε 0,5% με αποτέλεσμα να 
«κλειδώσει» σε επιτόκιο 0,5% το 10% του δανεισμού σε επίπεδο ομίλου και 12,5% σε επίπεδο εταιρείας. 
 
Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και στην παρούσα περίοδο θεωρεί ότι ο κίνδυνος από την περαιτέρω 
μεταβολή των επιτοκίων είναι υπαρκτός καθώς δύναται να επηρεάσει τις ταμειακές ροές του Ομίλου, γεγονός για το 
οποίο έχει πραγματοποιήσει ήδη την προαναφερθείσα δράση.  Όσον αφορά το κόστος του δανεισμού της εταιρείας 
δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τα οικονομικά της αποτελέσματα καθώς το 68% του δανεισμού του ομίλου, 
και το 78% του δανεισμού της εταιρείας αντίστοιχα, αφορούν τα ομολογιακά δάνεια της μητρικής εταιρείας των 

Κατηγορίες Χρηματοοικονομικών Στοιχείων 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 8.725.590 12.724.447 4.278.627 11.430.821

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές  απαιτήσεις 70.482.119 66.295.886 61.076.319 55.336.089

Σύνολα 79.207.709 79.020.333 65.354.946 66.766.910

Ομίλου Εταιρίας
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οποίων η αναγνώριση έγινε στην εύλογη αξία τους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα αποτελέσματα της εταιρείας 
και του ομίλου όσον αφορά τα δάνεια αυτά με σταθερό επιτόκιο το οποίο ανέρχεται σε 7%.   
 
Για τον ανωτέρω λόγο ο πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία στις Ταμειακές Ροές του Ομίλου σε μια ενδεχόμενη 
μεταβολή των επιτοκίων κατά +/- 1% . 

 
 

5.4.3. 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. Επίσης 
έχει εξασφαλίσει μέσα χρηματοδότησης από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ικανά για να καλύψουν ανάγκες που τυχόν 
προκύψουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και το επενδυτικό του πλάνο. Κατά την 30.06.2022 o Όμιλος 
διατηρούσε διαθέσιμα ύψους € 8,7 εκατ..   
 
Οι ημερομηνίες λήξεων των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου έχουν ως εξής: 
 

 
 

5.4.4. 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. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για ένα διάστημα τεσσάρων ετών, από το Ιανουάριο του 2017 έως τον Ιούνιο του 2022, η 
διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης τιμής CIF, για τρία από τα σημαντικότερα προϊόντα του Ομίλου καθώς και η 
τυπική απόκλιση φαίνεται κατωτέρω:  
 

+ 1% - 1% 1% - 1%

30 Ιουνίου 2022 (538.431)               538.431 (470.408)      470.408

31 Δεκεμβρίου 2021 (1.109.994)            1.109.994 (937.545)      937.545

Ομίλου

 Επίδραση στις Ταμειακές Ροές 

Περιόδου 

  Επίδραση στις Ταμειακές 

Ροές Περιόδου 

Εταιρείας

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 14.191.959 5.585.748 16.700.867 43.637.828 16.006.775 3.936.678 24.696.357 37.730.174

Εμπορικές υποχρεώσεις 58.725.809 -                  49.642.947 -                 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.091.308 -                  5.529.628 -                 

Σύνολο 77.009.075 5.585.748 16.700.867 43.637.828 71.179.350 3.936.678 24.696.357 37.730.174

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 13.941.959 1.931.663 12.069.479 38.716.238 14.420.889 1.919.722 15.765.513 36.114.631

Εμπορικές υποχρεώσεις 45.575.293 - 38.136.132 -

Λοιπές υποχρεώσεις 3.492.819 - 4.911.450 -

Σύνολο 63.010.071 1.931.663 12.069.479 38.716.238 57.468.471 1.919.722 15.765.513 36.114.631

Ομίλου

30.06.2022 31.12.2021

Εταιρίας

30.06.2022 31.12.2021
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Αντίστοιχα, το ποσοστό μικτού κέρδους είχε διακυμάνσεις της τάξης των 787 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 2022 και 2021 θα ήταν περίπου: 
 

ΟΜΙΛΟΣ 2022 2021 

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

Καθαρά Αποτελέσματα 568 -568 415 -415 

Ίδια Κεφάλαια 568 -568 415 -415 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2022 2021 

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

Καθαρά Αποτελέσματα 367 -367 275 -275 

Ίδια Κεφάλαια  367 -367 275 -275 

 

5.4.5. 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: 
 

 
 

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

€ / ΜΤ
Υλικά Θερμής 

Έλασης

Υλικά Ψυχρής 

Έλασης

Γαλβανισμένα 

Υλικά 

Διαφορά Μέγιστης και Ελάχιστής Τιμής 676 720 675

Τυπική απόκλιση 176 204 196

30/6/2022 31/12/2021

Ποσά σε ξ.ν. USD RON USD RON

Ονομαστικά ποσά

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 350.032 2.997.623 947.585 53.171.183

 Χρημ/κές υποχρεώσεις 

Βραχυχρόνια έκθεση 350.032                   2.997.623                    947.585               53.171.183          

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 

 Χρημ/κές υποχρεώσεις 

Μακροχρόνια έκθεση -                           -                               0 0

30/6/2022 31/12/2021

Ποσά σε € USD RON USD RON

Ονομαστικά ποσά

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία 336.990 606.070 836.646 10.743.824

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                          0 0 0

Βραχυχρόνια έκθεση 336.990                   606.070                       836.646               10.743.824          

 Χρημ/κά περιουσιακά στοιχεία -                          -                              -                      -                     

 Χρημ/κές υποχρεώσεις -                          0 -                      0

Μακροχρόνια έκθεση -                           -                               -                       -                      
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5.5. Δομή του Ομίλου  
 
Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση, μαζί με τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης 
και τη χώρα εγκατάστασης κατά την 30η Ιουνίου 2022, 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 2022, 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 30.06.2022 ανέρχεται σε 25,32%. 
 

5.6. 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) (30.635) 37.443 (151.356) 184.991 

Καθαρή Θέση (30.635) 37.443 (370.148) 452.403

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

Αποτέλεσμα χρήσης (προ φόρων) (76.059) 92.961 (221.761) 271.041 

Καθαρή Θέση (76.059) 92.961 (218.485) 267.037

30/6/2022

USD RON

31/12/2021

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. 
 

 
 

5.7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2022, αναλύονται στους 
παρακάτω πίνακες: 
 

 

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Σύνολο

Πωλήσεις σε τρίτους 145.443.153 184.624 145.627.777 106.226.537 187.184 106.413.721

Διατομεακά έσοδα - -

Σύνολο πωλήσεων τομέα 145.443.153 184.624 145.627.777 106.226.537 187.184 106.413.721

Αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και επενδυτικών 15.593.408 99.312 15.692.720 18.249.792 101.615 18.351.407

Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) (1.924.645) - (1.924.645) 10.965.607 - 10.965.607

Επενδυτικά αποτελέσματα 217.938 - 217.938 (1.030.300) - (1.030.300)

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων 13.886.701 99.312 13.986.013 28.185.098 101.615 28.286.714

Κέρδη/Ζημιές μετά φόρων 11.806.111 99.133 11.905.245 25.496.325 102.260 25.598.585

Αποσβέσεις (76.821) 76.821 - 698.296 76.821 775.117

Λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) 605.969 176.133 782.102 18.948.088 178.436 19.126.524

Ποσά  σε ευρώ             Χάλυβας Λοιπά Σύνολο Χάλυβας Λοιπά Σύνολο

Πάγιο & Κυκλοφορούν Ενεργητικό 177.896.817 2.365.581 180.262.398 158.679.124 2.422.077 161.101.201

177.896.817 2.365.581 180.262.398 158.679.124 2.422.077 161.101.201

Μακροπρόθεσμες & Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 155.361.902 151.409 155.513.312 148.100.746 154.674 148.255.420

155.361.902 151.409 155.513.312 148.100.746 154.674 148.255.420

Περίοδος από 01.01.2022 έως 30.06.2022 Περίοδος από 01.01.2021 έως 30.06.2021

Περίοδος από 01.01.2022 έως 30.06.2022 Περίοδος από 01.01.2021 έως 31.12.2021

Ποσά  σε ευρώ             

Εταιρία Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα Ελλάδα Εξωτερικό Σύνολα
Μητρική 85.268.949 8.958.509 94.227.457 64.217.852 6.324.519 70.542.371

SIDMA BULGARIA

SA

0 29.749.764

29.749.764

0 21.408.019

21.408.019

SIDMA ROMANIA 0 21.650.556 21.650.556 0 14.463.331 14.463.331

Σύνολο  Ομίλου 85.268.949 60.358.829 145.627.777 64.217.852 42.195.869 106.413.721

Περίοδος 01.01 -30.06.2021Περίοδος 01.01 -30.06.2022
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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 5.21.2 κατωτέρω. 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 12.660.822 19.973.906 9.746.738 2.520.945 1.950.342 30.028 46.882.781

Προσθήκες 17.378 9.270 179.041 248.019 28.953 924.643 1.407.304

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (66.924) (6.872) (75.551) - (149.347)

 Μεταφορές - 62.993 90.632 - 187 (160.192) (6.380)

    Συναλλαγματικές Διαφορές (31.993) (38.123) (14.087) (884) (84) 0 (85.171)

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2021 12.646.207 20.008.045 9.935.400 2.761.208 1.903.847 794.480 48.049.186

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2021 - (104.364) 0 (1.937.925) (1.836.145) - (3.878.433)

Αποσβέσεις περιόδου - (796.944) (492.722) (239.553) (40.424) - (1.569.644)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων - - 52.669 - 74.305 - 126.974

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2021 - (901.307) (440.053) (2.177.478) (1.802.265) - (5.321.103)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2021 12.646.207 19.106.738 9.495.346 583.730 101.583 794.480 42.728.083

5.619.922 7.439.337 -642.770 -482.944 43.974 -812.570 11.164.949

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2022 12.646.207 20.008.045 9.935.400 2.761.208 1.903.847 794.480 48.049.186

Προσθήκες - 20.800 46.171 111.831 27.133 542.695 748.630

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (494.074) (280.676) (68.417) - (843.166)

Μεταφορές - 34.239 29.733 - - (79.839) (15.867)

   Συναλλαγματικές Διαφορές 1.081 1.246 232 16 6 - 2.581

  Σύνολο Αξίας την 30.06.2022 12.647.288 20.064.330 9.517.461 2.592.379 1.862.570 1.257.337 47.941.364

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2022 - (901.307) (440.053) (2.177.478) (1.802.265) - (5.321.103)

Αποσβέσεις περιόδου - (371.397) (242.299) (90.040) (16.329) - (720.065)

Μεταφορά αποσβέσεων κατεχόμενων προς πώληση - (26.091) (37.331) 241.506 68.417 - 246.501

  Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2022 - (1.298.795) (719.683) (2.026.011) (1.750.177) - (5.794.667)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2022 12.647.288 18.765.534 8.797.779 566.367 112.392 1.257.337 42.146.697

Όμιλος

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Οικόπεδα Κτίρια
Μηχ/γικός 

εξοπλισμός

Μεταφορικά 

μέσα

Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση
Σύνολο

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 7.922.000 15.038.420 8.274.469 2.100.999 1.722.459 30.028 35.088.374

Προσθήκες - 9.270 167.335 126.870 18.095 924.643 1.246.213

Πωλήσεις/ Διαγραφές - - (66.060) (6.872) (74.583) - (147.516)

    Μεταφορές - 62.993 90.632 - 187 (160.192) (6.380)

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2021 7.922.000 15.110.682 8.466.375 2.220.997 1.666.157 794.480 36.180.692

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2021 - 0 0 (1.715.424) (1.625.064) - (3.340.487)

Αποσβέσεις περιόδου - (592.106) (345.949) (168.568) (34.112) - (1.140.735)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων - - 51.839 - 74.278 - 126.117

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2021 - (592.106) (294.110) (1.883.992) (1.584.898) - (4.355.106)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2021 7.922.000 14.518.576 8.172.265 337.005 81.259 794.480 31.825.586

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2022 7.922.000 15.110.682 8.466.375 2.220.997 1.666.157 794.480 36.180.692

Προσθήκες 20.800 40.643 74.817 25.213 542.593 704.067

Πωλήσεις/ Διαγραφές (494.074) (280.676) (68.417) (843.166)

   Μεταφορές 34.239 29.733 (79.839) (15.867)

  Σύνολο Αξίας την 30.06.2022 7.922.000 15.165.721 8.042.678 2.015.138 1.622.954 1.257.234 36.025.725

  Αποσβέσεις

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2022 - (592.106) (294.110) (1.883.992) (1.584.898) - (4.355.106)

Αποσβέσεις περιόδου (295.404) (169.762) (74.388) (13.531) (553.086)

Αποσβέσεις πωληθέντων-διαγραφέντων (37.331) 264.160 68.417 295.246

  Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2022 - (887.510) (501.203) (1.694.220) (1.530.013) - (4.612.946)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2022 7.922.000 14.278.211 7.541.475 320.918 92.941 1.257.234 31.412.779

Εταιρεία
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5.8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30.06.2022, 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.  
 

5.9. 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: 

Εταιρεία

ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Υπεραξία
Λογισμικά 

προγράμματα        
Σύνολο

Λογισμικά 

προγράμματα        

  Αξία Κτήσης

Σύνολο Αξίας την 01.01.2021 419.115 1.650.892 2.070.007 1.493.837

Προσθήκες 61.662 61.662 61.662

Μεταφορές - -

   Συναλλαγματικές Διαφορές (23) (23) -

  Σύνολο Αξίας την 31.12.2021 419.115 1.712.530 2.131.645 1.555.498

  Αποσβέσεις

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

Αποσβέσεις περιόδου (42.057) (42.057) (38.101)

   Μεταφορές - - -

  Σύνολο Αποσβέσεων την 31.12.2021 - (1.608.545) (1.608.545) (1.452.334)

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2021 419.115 103.987 523.102 103.164

- -

  Αξία Κτήσης - -

Σύνολο Αξίας την 01.01.2022 419.115 1.712.530 2.131.645 1.555.498

Προσθήκες - - -

Μεταφορές 15.867 15.867 15.867

   Συναλλαγματικές Διαφορές - - -

  Σύνολο Αξίας την 30.06.2022 419.115 1.728.397 2.147.512 1.571.365

  Αποσβέσεις - -

Σύνολο Αποσβέσεων την 01.01.2022 - (1.608.545) (1.608.545) (1.452.334)

Αποσβέσεις περιόδου - (20.126) (20.126) (19.474)

   Μεταφορές - - - -

  Σύνολο Αποσβέσεων την 30.06.2022 - (1.628.671) (1.628.671) (1.471.808)

Αναπόσβεστη αξία την 30.06.2022 419.115 99.728 518.843 99.557

Όμιλος

Αξία κτήσεως Σωρ.απομείωση 30.06.2022

SIDMA WORLWIDE LIMITED 24.769.787 (5.826.671) 18.943.116

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. 
 

5.10. 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 5.21.2 κατωτέρω. 
 
5.11. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2022 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. 
 
5.12. Λοιπές Απαιτήσεις  
 
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2022 έχει ως εξής: 

30.06.2022 31.12.2021

Αρχή περιόδου 18.943.116 11.175.716

Προσθήκη 7.767.400 

Υπόλοιπο λήξεως 18.943.116 18.943.116

Εταιρία

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Εμπορεύματα 13.539.552 8.392.648 12.793.993 7.238.117

Προϊόντα Έτοιμα  και Ημιτελή 7.631.939 5.755.807 5.879.730 4.317.250

Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιμα ανταλλακτικά 33.241.626 20.639.200 24.455.540 16.884.105

Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων 2.804.926 7.307.547 55.529 -

Σύνολο 57.218.043 42.095.202 43.184.792 28.439.472

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Πελάτες 40.120.448 30.695.585 32.505.753 24.277.353

Γραμμάτια εισπρακτέα 986.217 1.164.622 - -

Επιταγές εισπρακτέες 29.492.876 24.629.528 29.210.117 24.473.955

Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες και χρεώστες - -

Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) - - -

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.668.146) (1.552.554) (1.124.711) (924.711)

Σύνολο 68.931.395 54.937.180 60.591.159 47.826.597

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

5.13. 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. 
 
5.14. Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας κατά την 30/06/2022 και 31/12/2021 αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
 
Τα ομολογιακά δάνεια της Εταιρείας κατά την 30/06/2022 ανέρχονται σε € 66 εκ. με αρχική συμβατική αξία € 82 εκ. 
και αναλύονται ως εξής: 

i. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους € 44.635.000 
(ΣΕΙΡΑ Α’), 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.». 

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (φόρους κλπ) 384.693 44.193 6.156 10.804 

Αγορές αποθεμάτων υπό παραλαβή 0 6.334.153 0 6.334.153 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων 0 31.684 0 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 0,00 0 0 

Έξοδα επομένων χρήσεων 95.205 89.036 26.308 66.380 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 53.522 0 53.522 0 

Χρεώστες διάφοροι 847.975 1.519.168 234.693 1.028.047 

Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων 0 0 

Σύνολο 1.381.394 8.018.234 320.679 7.439.384

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ομολογιακά Δάνεια 67.102.977 68.997.368 66.055.477 67.870.920

Δάνεια τραπεζών 9.975.184 12.667.230 550.000 649.998

Υποχρεώσεις από leasing (μακροπρόθεσμες) 344.964 280.185 217.169 165.144

Μείον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες 

στην επόμενη χρήση
(4.888.000) (4.949.281) (3.840.500) (3.822.833)

Μείον: Διαφορά αρχικής αναγνώρισης δανείων στην 

εύλογη αξία λόγω αναδιάρθρωσης δανεισμού
(12.196.430) (12.983.085) (12.196.430) (12.983.085)

Σύνολο  μακροπροθέσμων  υποχρεώσεων 

(α)
60.338.695 64.012.417 50.785.716 51.880.144

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια τραπεζών 735.497 793.793 0 0

Υποχρεώσεις από leasing (βραχυπρόθεσμες) 201.547 236.294 144.139 139.579

Χρηματοδοτήσεις μέσω factoring 13.952.662 12.378.199 11.888.982 12.378.199

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων (β) 14.889.706 13.408.286 12.033.121 12.517.778

Πλέον: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση (γ)
4.888.000 4.949.281 3.840.500 3.822.833

Γενικό Σύνολο  (α)+(β)+(γ) 80.116.401 82.369.984 66.659.337 68.220.755

ΕταιρίαςΟμίλου
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ii. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους € 7.177.000 (ΣΕΙΡΑ 
Β’),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.». 

iii. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ύψους € 24.980.000 
(ΣΕΙΡΑ Γ’), το οποίο καλύφθηκε από τις τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «EUROBANK A.E. », 
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ATTICA BANK Α.Ε.». ως αρχικούς ομολογιούχους ενώ 
εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίσθηκε η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». 

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%. Το όφελος από τη διαφορά ανάμεσα στο ονομαστικό κόστος 
δανεισμού και στο κόστος δανεισμού με βάση την εύλογη αξία τους περιλήφθηκε στα χρηματοοικονομικά 
έσοδα  του 2021 (Σημείωση 5.18). 

iv. Κοινό εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 
3156/2003, ύψους €5.237.400, 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. 
  

Αναφορικά με το συνολικό δανεισμό (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια) παρατίθενται παρακάτω ο πίνακας 
μελλοντικών αποπληρωμών για τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 30/06/2022 και 31/12/2021. 
 

 
 
Το μέσο κόστος δανεισμού για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθε σε ποσοστό 3,2% και 3,5% αντίστοιχα με βάση το 
ονομαστικό (συμβατικό) επιτόκιο δανεισμού και σε ποσοστό 6,9% με βάση το πραγματικό (effective) επιτόκιο 
δανεισμού. 
 
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 5.21.1 και 5.22.2. 
 
5.15. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρίας την 30.06.2022 έχει ως εξής: 
 

 
 

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Εώς 1 έτος 19.777.706 19.943.453 15.873.621 16.340.611

Μεταξύ 1 και 5 ετών 16.700.867 24.696.357 12.069.479 15.765.513

Πάνω από 5 έτη 43.637.828 37.730.174 38.716.238 36.114.631

Σύνολα 80.116.401 82.369.984 66.659.338 68.220.756

Ομίλου Εταιρίας

30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021

Προκαταβολές πελατών 15.119 881.515 0 876.335

Ασφαλιστικοί  οργανισμοί 130.770 247.324 130.770 247.324

Πιστωτές  Διάφοροι 1.763.521 2.246.703 1.762.924 2.244.301

Δουλευμένα έξοδα 251.065 1.353.923 251.065 1.316.774

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 373.508 551.802 0 158.625

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί 

Παθητικού
1.557.326 248.361 1.348.061 68.091

Σύνολο 4.091.308 5.529.628 3.492.819 4.911.450

Ομίλου Εταιρίας



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 
01.01.2022-30.06.2022 

 
 

 

 

 

 

43 

 

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

 
 
Κατά τη συγκριτική το κονδύλι απεικονίζει αποκλειστικά τον αναβαλλόμενο φόρο περιόδου ο οποίος είχε προκύψει 
κυρίως από τον αναβαλλόμενο φόρο του εσόδου προεξόφλησης των νέων δανειακών υποχρεώσεων της μητρικής 
Εταιρείας. Κατά το α’ εξάμηνο του 2022 το κονδύλι περιλαμβάνει τον αναλογούν φόρο της περιόδου ύψους 1,8 εκκ.€ 
καθώς η μητρική Εταιρεία έχει συμψηφίσει όλες τις μεταφερόμενες ζημιές της και αποδίδει πλέον φόρο εισοδήματος. 
 
5.17. Κύκλος εργασιών 
 
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία για το διάστημα 01.01.2022 έως 30.06.2022 και την αντίστοιχη 
συγκριτική περίοδο, είναι η κάτωθι: 

 
 

 
Εκτός των ανωτέρω πωλήσεων η μητρική Εταιρία πραγματοποίησε το α’ εξάμηνο του 2022 και πωλήσεις για 
λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) ποσού € 27.363.617 έναντι € 23.860.934 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. 
 
5.18. Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα 
Τα χρηματοοικονομικά Έξοδα-Έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 
 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Τρέχον Φόρος (1.823.437) 0 (1.823.437) 0

Αναβαλλόμενη Φορολογία (257.331) (2.688.128) (257.331) (2.688.128)

Σύνολο (2.080.768) (2.688.128) (2.080.768) (2.688.128)

Ομίλου Εταιρείας

Ομίλου Εταιρείας Ομίλου Εταιρείας

Παραγωγή βασικού σιδήρου και χάλυβα και

σιδηροκραμάτων 
71.270.039 48.610.099 51.583.870 34.073.937

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και

μεταλλευμάτων  
56.592.892 27.866.420 38.643.005 20.304.415

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών 

μεταλλικών σκελετών                     
8.054.105 8.054.105 7.922.764 7.922.764

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων 6.447.373 6.447.373 5.747.068 5.747.068

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από

Φωτοβολταικά Συστήματα
184.624 184.624 187.184 187.184

Κατασκευή χαλυβδοσωλήνων                                                                        3.078.744 3.078.744 2.329.830 2.329.830

Σύνολο                                                                                         145.627.777 94.241.366 106.413.722 70.565.198

01.01-30.06.202101.01-30.06.2022

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Πιστωτικοί τόκοι τραπεζων 11.871 253 105 109

Έσοδα από προεξόφληση ομολογιακών δανείων στην εύλογη άξια (ΔΠΧΑ 9)
- 14.036.697 - 14.036.697

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εσόδων 11.871 14.036.949 105 14.036.805

Χρεωστικοί τόκοι (1.774.812) (1.920.999) (1.529.288) (1.497.631)

Διαφορα τραπεζικά έξοδα (600.568) (447.723) (529.325) (396.110)

Χρηματοοικονομικά έξοδα μισθώσεων (ΔΠΧΑ 16) (8.827) (10.051) (7.915) (9.193)

Έξοδα από προεξόφληση ομολογιακών δανείων στην εύλογη άξια (ΔΠΧΑ 9) (789.005) (575.940) (789.005) (575.940)

Τόκοι αναλογιστικής μελέτης (4.788) (4.339) (4.746) (4.137)

Συναλλαγματικές Διαφορές 70.379 (112.290) - -

Συνολο Χρηματοοικονομικών Εξόδων (3.107.621) (3.071.342) (2.860.279) (2.483.011)

Σύνολο (3.095.750) 10.965.607 (2.860.174) 11.553.794

Ομίλου Εταιρείας
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5.19. 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. 
 

 
 

5.20. Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, 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 2021, 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 1/1/2022 – 30/06/2022. 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 2021. 
 
 
5.21. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – Απαιτήσεις και δεσμεύσεις 
 

5.21.1. Εγγυήσεις 
 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία την 30η Ιουνίου 2022, είχε τις παρακάτω εγγυήσεις :  
 
Απαιτήσεις 

 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση απαιτήσεων € 1,1 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία. 
 
Υποχρεώσεις  

 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση υποχρεώσεων € 15,2 εκ. για τον Όμιλο και την Εταιρεία.  

 Εγγυήσεις (μεταχρονολογημένες επιταγές και τιμολόγια) συνολικού ποσού € 1,8 εκ. για εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών εταιρειών στη Ρουμανία και Βουλγαρία.  

 Εγγυήσεις ύψους € 12,4 εκ. και εγγυητικές επιστολές ύψους € 0,7 εκ. της εταιρείας για εξασφάλιση 
τραπεζικού δανεισμού των θυγατρικών. 

 

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

i. ποσού € 44,6 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων της εταιρίας (πλην του ακίνητου της 
απορροφούμενης θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ στη Λαμία), για το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο των € 44,6 εκ. της 
Μητρικής εταιρείας  (Facility 1) . 

30.06.2022 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2021

Κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 11.905.243,72 25.598.585,29 7.679.845,41 21.554.379,00

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

Kέρδη/(ζημίες) άνά μετοχή (Ευρώ/μετοχή) 0,8765 1,8847 0,5654 1,5870

Ομίλου Εταιρίας
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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). 

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 € 7,9 εκ., που έχουν εγγραφεί επί των ακινήτων, ποσού € 1,2 εκ. που έχουν εγγραφεί επί των 
αποθεμάτων και ποσού € 4 εκ. που έχουν εγγραφεί επί του μηχανολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής 
Εταιρίας SIDMA Romania S.R.L, για δάνεια αρχικής ονομαστικής αξίας € 6,6 εκ. 

 

5.21.3. 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.  
 
5.22. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο μέσος όρος του απασχολουμένου προσωπικού για τον όμιλο και την Εταιρεία κατά την τρέχουσα περίοδο 30.06.2022 
και την συγκριτική, έχει ως εξής: 
 

 
 
5.23. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 
 
Οι διεταιρικές συναλλαγές με τις θυγατρικές και τα συνδεδεμένα μέρη της Εταιρίας και του Ομίλου στη λήξη της 
τρέχουσας περιόδου 30.06.2022 κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 είναι οι ακόλουθες: 
 

5.23.1. Διεταιρικές Πωλήσεις και έσοδα 
 

 
 

Άτομα 1.1-30.06.2022 01.01-30.06.2021 1.1-30.06.2022 01.01-30.06.2021

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 240 241 164 163

Όμιλος Εταιρία

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Πωλήσεις  

Θυγατρικές  0 13.908 0 22.827

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 5.118.842 2.470.310 3.798.034 1.915.745

Σύνολα 5.118.842 2.484.218 3.798.034 1.938.572

01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021
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5.23.2. Διεταιρικές Αγορές και έξοδα 
 

 
 

 
 

 

5.23.3. Διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 

 
 

 
 

5.23.4. 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 
30.06.2022 και την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσεως είναι οι ακόλουθες.  
 

 

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπά έσοδα

Θυγατρικές  0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 1.864.762 1.518.885 912.794 472.688

Σύνολα 1.864.762 1.518.885 912.794 472.688

01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Αγορές 

Θυγατρικές  0 0 0 24.297

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 30.514.802 9.636.325 16.531.387 4.817.554

Σύνολα 30.514.802 9.636.325 16.531.387 4.841.851

01.01-30.06.202101.01-30.06.2022

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Λοιπά έξοδα

Θυγατρικές  0 0 0 0

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 640.971 629.616 527.658 506.963

Σύνολα 640.971 629.616 527.658 506.963

01.01-30.06.202101.01-30.06.2022

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  0 18.484 0 22.829

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 3.501.800 3.017.121 2.703.910 2.498.866

Σύνολα 3.501.800 3.035.605 2.703.910 2.521.695

01.01-30.06.202101.01-30.06.2022

Ποσά  σε  ευρώ. Όμιλος Εταιρία Όμιλος Εταιρία

Υποχρεώσεις προς  συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  0 0 0 141

Λοιπά συνδεδεμένα  μέρη 41.045.628 28.687.296 34.893.170 25.116.726

Σύνολα 41.045.628 28.687.296 34.893.170 25.116.867

01.01-30.06.2022 01.01-30.06.2021

Ποσά  σε  ευρώ 1.1-30.06.2022 01.01-30.06.2021 1.1-30.06.2022 01.01-30.06.2021

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών 493.430 440.323 300.193 274.634

Αμοιβές μελών Δ.Σ. 30.222 40.717 16.200 28.400

523.652 481.040 316.393 303.034

Όμιλος Εταιρία
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Εκτός αυτών δεν υπήρχαν άλλου είδους συναλλαγές, απαιτήσεις ή υποχρεώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. ή τα διευθυντικά 
στελέχη. 
 
5.24. Γεγονότα μετά το κλείσιμο των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων γεγονότα στα οποία επιβάλλεται αναφορά 
από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
 
5.25. 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 21.09.2022 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την 
ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sidma.gr. 

 
 

Ασπρόπυργος, 22 Σεπτεμβρίου 2022 
 

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 

 

http://www.sidma.gr/

