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I. Kεφάλαιο Mετοχικό
(38.000 Μετοχές Ονομ. Αξίας 30€ η κάθεμία)
1. Kαταβλημένο 1.140.000,00 1.140.000,00================ ================

IV. Aποθεματικά κεφάλαια
1. Tακτικό αποθεματικό 112.350,99 111.541,09================ ================

V. Aποτελέσματα εις νέο 
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 461.764,65 284.951,13================ ================
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV+AVI) 1.714.115,64 1.536.492,22================ ================

Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
I. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

2. Δάνεια τραπεζών 1.610.000,00 1.840.000,00================ ================
II. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1. Προμηθευτές 1.218.650,49 619.596,14 
2α. Επιταγές πληρωτέες 335.000,00 443.000,00 
3. Τράπεζες λογ/μος βραχ.υποχρεώσεις 967.835,35 747.688,91 
4. Προκαταβολές πελατών 7.131,75 9.088,45 
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 67.252,73 16.578,90 
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 8.420,37 13.110,40 
7. Μακρ. Υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση 230.000,00 230.000,00 
10. Μερίσματα πληρωτέα - 179.099,27 
11. Πιστωτές διάφοροι 5.000,00 - ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

2.839.290,69 2.258.162,07================ ================
Σύνολο υποχρεώσεων 4.449.290,69 4.098.162,07================ ================

ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+Γ) 6.163.406,33 5.634.654,29================ ================
ΠINAKAΣ ΔIAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN

XPHΣEΩΣ 2010 XPHΣEΩΣ 2009
Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσης 70.405,66    108.651,37
ΣΥΝ:      Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων 48.560,99    -
ΜΕΙΟΝ: Διαφορές Φορολ. Ελέγχου 49.092,53    -      ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Σύνολο 69.874,12    108.651,37
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος 22.804,10    33.942,16------------------------------------------------ ------------------------------------------------
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 47.070,02    74.709,21================ ================
Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής :

1. Τακτικό αποθεματικό 809,90    3.735,46
2. Πρώτο μέρισμα 5.385,83    22.412,76
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 40.874,29    48.560,99------------------------------------------------ ------------------------------------------------

47.070,02    74.709,21================ ================

II. Eνσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οίκοπεδα 162.931,27 - 162.931,27 162.931,27 - 162.931,27 
3. Κτήρια & τεχνικά έργα 1.583.031,17 462.114,29 1.120.916,88 1.583.031,17 400.364,29 1.182.666,88 
4. Μηχ/τα - Τεχν. εγκ. & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ. 52.040,47 47.575,42 4.465,05 52.040,47 44.999,03 7.041,44 
5. Μεταφορικά μέσα 260.355,78 165.603,50 94.752,28 260.355,78 126.550,13 133.805,65 
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 90.015,24 83.738,43 6.276,81 89.595,24 79.378,78 10.216,46 
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές 580.000,00 - 580.000,00 - - - ------------------------------------------------ ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.728.373,93 759.031,64 1.969.342,29 2.147.953,93 651.292,23 1.496.661,70================ ================ ================ ================ ================ ================
ΙII. Συμ/χές & άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.005,95 6.005,95================ ================
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII) 1.975.348,24 1.502.667,65================ ================

Δ. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέματα

1. Eμπορεύματα 2.683.972,87 2.603.262,79
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 57.223,60 61.367,98------------------------------------------------ ------------------------------------------------

2.741.196,47 2.664.630,77================ ================
II. Aπαιτήσεις

1. Πελάτες 1.117.512,28 994.065,81
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον. 13.875,00 11.642,64
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση 191.950,00 120.450,00 
11. Χρεώστες διάφοροι 21.060,51 28.414,98 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

1.344.397,79 1.154.573,43================ ================
IV. Διαθέσιμα

1. Ταμείο 25.448,69 172.796,54 
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 73.495,14 139.985,90 ------------------------------------------------ ------------------------------------------------

98.943,83 312.782,44================ ================
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 4.184.538,09 4.131.986,64================ ================

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
1. 'Εξοδα επόμενων χρήσεων 3.520,00 0,00================ ================

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Γ+Δ+Ε) 6.163.406,33 5.634.654,29================ ================
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010)

I. AΠOTEΛEΣMATA EKMETAΛΛEYΣEΩΣ ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2010 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2009
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 2.885.077,79 3.240.953,50
Mείον: κόστος πωλήσεων 2.242.018,03 2.526.296,66------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως (κέρδη) 643.059,76 714.656,84
Mείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 234.501,48 238.797,79

3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 220.281,23 454.782,71 259.425,20 498.222,99------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλεύσεως 188.277,05 216.433,85

4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 6,83 10,19
Mείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 117.921,79 117.914,96 107.734,53 107.724,34------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Ολικά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσης 70.362,09 108.709,51
II. ΠΛEON (ή Mείον): EKTAKTA AΠOTEΛEΣMATA
Πλέον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 67,08 0,00
Μείον : 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 23,51 43,57 58,14 -58,14------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
Oργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 70.405,66 108.651,37
Mείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 107.739,41 108.171,19
Mείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτoυργικό κόστος 107.739,41 - 108.171,19 ------------------------------------------------- ------------------------------------------------ ------------------------------------------------ ------------------------------------------------
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 70.405,66 108.651,37================ ================

EMΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. “ΣΩΛΗΝΟΜΕΤΑΛ”
IΣOΛOΓIΣMOΣ THΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 5η ETAIPIKH XPHΣH ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ) AP.M.A.E. 60976/01ΔΤ/Β/06/33 

ENEPΓHT IKO ΠOΣA KΛEIOMENHΣ XPHΣEΩΣ 2010 ΠOΣA ΠPOHΓOYMENHΣ XPHΣEΩΣ 2009 ΠAΘHTIKO ΠOΣA KΛEIOM. ΠOΣA ΠPOHΓ.
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞIA AΞIA KTHΣEΩΣ AΠOΣBEΣEIΣ ANAΠ. AΞΙΑ A. IΔIA KEΦAΛΑΙΑ XPHΣEΩΣ 2010 XPHΣEΩΣ 2009

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ - Χ573183 ΑΔΤ-ΑΒ669334 ΑΔΤ - ΑΙ 615581

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους  της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον
πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον
έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται
στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Η εταιρεία έχει, από το νόμο, υποχρέωση
να καταβάλλει στους εργοδοτούμενούς της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο της αφυπηρέτησής τους. Η σημερινή αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων, που αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίστηκε σε € 9.600,00 περίπου. Σε σχέση με τις
υποχρεώσεις αυτές δεν έχει γίνει πρόβλεψη στις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, με συνέπεια η καθαρή θέση της εταιρείας να είναι κατά το ποσό αυτό μικρότερη από εκείνη που απεικονίζεται στις οικονομικές καταστάσεις, ενώ τα αποτελέσματα της τρέχουσας και των
προηγούμενων χρήσεων να είναι μικρότερα κατά € 5.300,00 και € 4.300,00 αντίστοιχα από αυτά που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 2. Στους λογαριασμούς απαιτήσεων «Πελάτες» και «Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση», περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε
καθυστέρηση πέραν του έτους συνολικού ποσού € 677.950,00 περίπου, για τις οποίες η εταιρεία θα έπρεπε, κατά την εκτίμηση μας, να είχε σχηματίσει  πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης  ποσού € 370.000,00 περίπου. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη
μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ- ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α
έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920. ΘέμαΈμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση για τη χρήση2010 δεν έχει εξετασθεί από τις Φορολογικές Αρχές, με συνέπεια να υπάρχει
το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 04/05/2011
Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δέσποινα Α. Μπαμπανέλου
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 37151

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή
Α.Μ. ΣΟΕΛ: E 148


