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1 Γειώζεηο κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3556/2007  

 

Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ ΑΝΩΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ»:  

1. ΜΑΡΔΛ ΥΑΡΗ-ΛΔΟΝΣΟ ΑΜΑΡΙΛΙΟ,  Πξφεδξνο ηνπ Γ..  

2. ΑΡΑΝΣΟ  ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ  ΜΗΛΙΟ,  Αληηπξφεδξνο θαη 

3. ΓΑΝΙΗΛ  ΓΑΤΪΓ  ΜΠΔΝΑΡΓΟΤΣ,  Γηεπζχλσλ  χκβνπινο 

ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, δειψλνπκε κε ηελ παξνχζα, φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

 νη εηήζηεο αηνκηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ΙΓΜΑ Α.Δ. γηα ηε ρξήζε 

01/01/2011 – 31/12/2011, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ΙΓΜΑ Α.Δ.,  θαζψο θαη 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη 

 ε ζπλεκκέλε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν 

αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΙΓΜΑ Α.Δ. θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.  

 

Υαιάλδξη, 27 Μαξηίνπ 2012 

 

 Οη βεβαηνχληεο, 
         

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ            Ο  ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.             Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ  
                                                                                                                                ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 
 

              ΜΑΡΔΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ             ΑΡΑΝΣΟ   Κ.  ΜΗΛΙΟ              ΓΑΝΙΗΛ   Γ.  ΜΠΔΝΑΡΓΟΤΣ 
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2.1 Δπηζθόπεζε Βαζηθώλ Γεγνλόησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ ην 2011 

 

2.1.1 Γεληθή Αλαζθόπεζε 

Η θξίζε ζηελ Διιεληθή Oηθνλνκία θαη ε επίπησζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2011 νδήγεζαλ, γηα κία αθφκα ρξνληά, ζε κείσζε ηεο δήηεζεο πξντφλησλ ράιπβα κε απνηέιεζκα 

ηελ πηψζε θαηά πεξίπνπ 13% ζηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη ηελ πίεζε ζηα 

πεξηζψξηα ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο.  Οη ζπλερείο πεξηθνπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

θαη ε αδπλακία πιεξσκψλ ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ παγψζεη ηα έξγα ππνδνκήο. Η παξαηεηακέλε χθεζε 

νδήγεζε ηελ αγνξά πξντφλησλ ράιπβα ζε θαηαλαιψζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. 

 

Η ΙΓΜΑ, ζε απηφ ην ηδηαίηεξα δχζθνιν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, έρεη ζέζεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

δηαθχιαμε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο 

Aπνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ν δαλεηζκφο ηεο ζηα επίπεδα ηνπ 2010.  

 

Σελ πηψζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζηελ Διιεληθή αγνξά θάιπςαλ ελ κέξεη νη πσιήζεηο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ζηα Βαιθάληα θαη νη εμαγσγέο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην έλα ηξίην ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ.  

 

Αλαιπηηθφηεξα, ζε επίπεδν Οκίινπ, ν θχθινο εξγαζηψλ δηακνξθψζεθε ζηα € 112 εθ. κεησκέλνο θαηά 

6% ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2010. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξίαο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

(αληηπξνζσπεία), απηφο δηακνξθψζεθε ην 2011 ζηα € 143 εθ. απφ  € 157  ην 2010, παξνπζηάδνληαο 

πηψζε θαηά 9%. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζηα € 0,6 εθ. δεκηά  απφ € 0,7 εθ. θέξδνο ην πξνεγνχκελν 

έηνο. Tα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ δηακνξθψζεθαλ ζε δεκία € 11,3 εθ. ζε ζρέζε κε δεκία € 8,5  εθ. 

ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.  

 

ε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΙΓΜΑ δηακνξθψζεθε ζηα € 62 εθ. απφ € 71 εθ. ην 

2010. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), νη 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα € 92 εθ. απφ € 108 εθ. ην 2010, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

14,6%. Σα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθψζεθαλ ζε € 0,3 εθ. δεκηά έλαληη € 0,2 εθ. θέξδνο ην πξνεγνχκελν 

έηνο, ελψ ζηα απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ζεκεηψζεθαλ δεκίεο  € 6,8 εθ. έλαληη δεκηψλ € 5,3 εθ. ζηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα, παξνπζίαζαλ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε κελ Βνπιγαξία 

θαηά 4,2% ε δε Ρνπκαλία θαηά 9,5%. πγθεθξηκέλα ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Bulgaria αλήιζε 

ζηα € 14,2 εθ. έλαληη € 13,7 ην 2010 ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Romania αλήιζε ζηα € 25,6 

εθ. έλαληη € 23,4 εθ ην 2010. Η ζπλεηζθνξά ηνπο ζην ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε 

απφ 23% ην 2010 ζε 28% ην 2011, ήηνη θαηά 18%.  

 

ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δαπαλψλ, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο ηνπ Οκίινπ 

παξνπζίαζαλ ην 2011 κείσζε 4,6% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη αλήιζαλ ζε € 14 εθ. 
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Μεγαιχηεξε βειηίσζε είραλ ηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα πνπ ζε επίπεδν Οκίινπ κεηψζεθαλ θαηά 7% 

ελψ ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά 15% θαη αλήιζαλ ζε € 5,2 εθ. θαη € 2,6 εθ. αληίζηνηρα.  

 

Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 26% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010, θζάλνληαο ηα €7,8 εθ., 

αχμεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ spreads. Σν 2011 ν Όκηινο πξνέβε 

ζε αλαρξεκαηνδφηεζε νκνινγηαθψλ θαη θνηλνπξαθηηθψλ δαλείσλ πνπ έιεγαλ κέζα ζην έηνο, χςνπο € 

70 εθαηνκκπξίσλ. Απφ απηά, θνηλνπξαθηηθφ δάλεην χςνπο € 49 εθ. αλαλεψζεθε έσο ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2016 ελψ νκνινγηαθά χςνπο 10 εθ. γηα ην ηέινο ηνπ 2016 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2017 . Σέινο έηεξν 

νκνινγηαθφ χςνπο € 10,5 εθ. παξαηάζεθε έσο ην ηέινο ηνπ 2013. ην ηέινο ηνπ 2011, ν θαζαξφο 

βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο ηνπ Οκίινπ αλεξρφηαλ ζε 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηνπ. 

 

ρεηηθά κε ηελ δηαθχιαμε ηεο ξεπζηφηεηαο, ε κείσζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαηά 8% ή € 5 εθ. 

επέηξεςε θαηά ην 2011 ηε δηαηήξεζε ηνπ δαλεηζκνχ ζηα επίπεδα ηνπ 2010. Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο ηνπ 2011 αλέξρνληαλ ζε  €21 εθ.. 

 

ηηο αξρέο ηνπ 2012 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο λέα απνζήθε ηεο εηαηξείαο ζηελ Timisoara ηεο 

Ρνπκαλίαο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία παξνπζηάδεη κεγάιε εκπνξηθή 

θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα. ηφρνο ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ε αχμεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζην 

εμσηεξηθφ δεδνκέλνπ φηη ε παξάηαζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ, επηδεηλψλεη ηελ θαηαλάισζε θαη αθήλεη πνιχ κηθξά πεξηζψξηα 

αηζηνδνμίαο γηα ην εγγχο κέιινλ. 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2012 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 900 KW ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζην Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο πνπ αλακέλεηαη λα πεξαησζεί ζην 

πξψην εμάκελν. Σα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ απηνχ, γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ 2012, 

εθηηκψληαη ζε € 250 ρηι. πεξίπνπ. Η Δηαηξεία θαηέρεη πξφζζεηεο εγθεθξηκέλεο άδεηεο 2.5 MW, εηήζηαο 

απφδνζεο € 1.3 εθ. πεξίπνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ κειεηά λα πινπνηήζεη πηζαλφλ ζην πξνζερέο 

δηάζηεκα. 

 

2.1.2  Νέεο Δπελδύζεηο 

 

Σν 2011 ε ΙΓΜΑ πξνρψξεζε ζε πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο χςνπο € 2.186 ρηι. πνπ  αθνξνχζαλ θαηά 

θχξην ιφγν: 

 

1. Σελ θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ παξαγσγήο ζηα Οηλφθπηα, χςνπο € 1.560 ρηι. 

2. Έμνδα κεηεγθαηάζηαζεο ησλ κεραλεκάησλ παξαγσγήο ηνπ Αζπξνπχξγνπ ζηα Οηλφθπηα, 

χςνπο € 240 ρηι. πεξίπνπ. 

3. Έμνδα ζχλδεζεο ΓΔΗ, χςνπο € 95 ρηι., γηα εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο Οηλνθχησλ θαη Αζπξνπχξγνπ. 

 

Η  ζπγαηξηθή καο SIDMA Romania πξνρψξεζε ζε λέεο επελδχζεηο χςνπο € 317 ρηι. πνπ αθνξνχζαλ 

θαηά θχξην ιφγν: 

1. Σνλ εμνπιηζκφ λέαο απνζήθεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Timisoara. 
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2. Σελ αλαβάζκηζε παξαγσγηθήο κεραλήο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην  Βνπθνπξέζηη.  

 

Σέινο, νη επελδχζεηο ζε ζπκκεηνρέο αλήιζαλ ζε € 1 εθ. πεξίπνπ θαη αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο SIDMA Bulgaria κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο θεθαιαηαθήο ηεο 

δηάξζξσζεο.  

  

  

2.1.3  Γηεζλήο Γξαζηεξηόηεηα 

  

Η αλάπηπμε ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ είλαη ηδηαίηεξεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, ιφγσ ηεο 

ζπλερηδφκελεο θξίζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά. ήκεξα ε ΙΓΜΑ δξαζηεξηνπνηείηαη, εθηφο απφ ηηο 

ζπγαηξηθέο ηεο ζε Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία, ζηηο αγνξέο ηεο Κχπξνπ, ηνπ Κνζζφβνπ, ηεο εξβίαο, ηεο 

ΠΓΓΜ θαη ηεο Αιβαλίαο. ηηο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Οκίινπ πεξηιακβάλεηαη ε αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο ζηηο αγνξέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Αιβαλίαο, ε ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο SIDMA 

Bulgaria θαζψο θαη ε αλάπηπμε ζηελ αγνξά ηεο Ρνπκαλίαο κέζσ δηθηχνπ απνζεθψλ ζε κεγάια 

βηνκεραληθά θέληξα ηεο ρψξαο. Η ιεηηνπξγία λέαο απνζήθε ζηελ Timisoara ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 

απνηειεί κέξνο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο.  
 

 

Αλαιπηηθφηεξα, θαη νη δχν ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζε Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο, 

παξφιν φηη νη αγνξέο ηνπο παξνπζίαζαλ ζηαζηκφηεηα, δηεπξχλνληαο ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε ζε 

πεξηζζφηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηνπο απμήζεθε, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, 

θαηά 4,2% ζηε Βνπιγαξία θαη θαηά 9,5% ζηε Ρνπκαλία  ζε ζρέζε κε ην 2010. πγθεθξηκέλα ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Bulgaria αλήιζε ζηα € 14,2 εθ. έλαληη € 13,7 ην 2010 ελψ ν θχθινο 

εξγαζηψλ ηεο SIDMA Romania αλήιζε ζηα € 25,6 εθ. έλαληη € 23,4 εθ ην 2010. 

 

ηφρνο ησλ ζπγαηξηθψλ ην 2012 είλαη ε ζπγθξάηεζε ησλ εμφδσλ ηνπο ζηα επίπεδα ηνπ 2011 αιιά κε 

αχμεζε πσιήζεσλ. 
 

 

2.1.4 πγθπξίεο ηεο αγνξάο – παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εηαηξεία  

 

Σν 2011 απνηέιεζε κηα ηδηαίηεξε ρξνληά θπξίσο ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο αβεβαηφηεηαο 

πνπ επηθξαηεί γηα ην κέιινλ ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. πλνπηηθά ηα θχξηα ζεκεία ήηαλ: 

 

Α) Διιεληθή Οηθνλνκία 

Η ζπλερηδφκελε δπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ηελ εγρψξηα αγνξά. ε 

έθζεζε ηνπ ΟΟΑ αλαθέξεηαη πσο ε ειιεληθή νηθνλνκία έπεζε ζε βαζχηεξε χθεζε ην 2011, παξά 

ηελ αλάθακςε ησλ εμαγσγψλ, θαζψο ε αλαγθαία δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζπλερίζηεθε, 

νδεγψληαο ρακειφηεξα ηελ εγρψξηα δήηεζε θαη ζε θαηαθφξπθε αχμεζε ηελ αλεξγία. Σν ΑΔΠ 

ζπξξηθλψζεθε θνληά ζην 7% ελψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ππνρψξεζε πάλσ απφ 5%. 
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Β) Έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

Δπηπιένλ ε θξίζε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ γηα 

φιεο ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ελψ ηαπηφρξνλα νδήγεζε ηελ αγνξά ζε ζεκαληηθή έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο. Σε δχζθνιε απηή ζπγθπξία επηδεηλψλνπλ νη θαζπζηεξήζεηο ησλ πιεξσκψλ ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δηαηεξνχλ κεγάινπο αλνηθηνχο ινγαξηαζκνχο ζε δεκφζηα έξγα πνπ 

έρνπλ νινθιεξσζεί, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη αληίζηνηρα ηηο πιεξσκέο ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Ο 

ηδησηηθφο ηνκέαο δηαηεξεί θαη απηφο ζηάζε αλακνλήο γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ επελδχζεσλ.  

 

Γ) Γηεζλέο πεξηβάιινλ ράιπβα 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ράιπβα ζηε δηεζλή αγνξά παξνπζίαζαλ πεξηνξηζκέλεο δηαθπκάλζεηο θαηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο  ηνπ 2011. Καηά ην πξψην ηξίκελν ηνπ έηνπο παξνπζίαζαλ κία αχμεζε ηεο ηάμεσο 

10-15% γηα λα αθνινπζήζεη κία επηφηεξε δηφξζσζε. Σν δεχηεξν εμάκελν νη ηηκέο παξέκεηλαλ ζρεηηθά 

ζηαζεξέο κε κηα ειαθξηά πηψζε θαηά ην ηειεπηαίν δίκελν ηνπ έηνπο. 

 

Παξφκνηα εηθφλα παξνπζίαζαλ νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ (raw materials) πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ππνηνληθή, ρσξίο εμάξζεηο δήηεζε πξντφλησλ ράιπβα ζηε δηεζλή αγνξά, ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηελ 

πεξηγξαθείζα δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ αγνξάο. πκπιεξσκαηηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαη ε ελ 

πνιινίο απνπζία ηεο Κίλαο απφ ηελ Δπξσπατθή αγνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (κε θχξηα αηηία ηε 

κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ ηεο ιφγσ θπξίσο ηνπ απμεκέλνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηεο 

ηηκήο ηνπ δνιαξίνπ) ζπλέβαιε ζην λα απνθεπρζνχλ νη απφηνκεο απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ πνπ είραλ 

παξαηεξεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα φηαλ ε Κίλα δηνρέηεπε κέξνο ηεο ηεξάζηηαο παξαγσγήο ηεο ζηελ 

Δπξσπατθή αγνξά. 

 

 
2.2 Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα 

 

2.2.1  Απνηειέζκαηα Υξήζεο 2011 

Σα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2011 έρνπλ σο εμήο: 
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2.2.2  Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Κηλδύλσλ 

Οη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηελ 

εηαηξεία είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Κίλδπλνο Πξνβιέςεηο ηνπ Οκίινπ 

1.  Πηζησηηθφο Κίλδπλνο 

(Κίλδπλνο επηζθάιεηαο 

πειαηψλ) 

Ο Όκηινο  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, 

κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νη 

απαηηήζεηο ηεο ήηαλ αζθαιηζκέλεο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 70% 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ έρεη νξγαλσκέλν ηκήκα πηζησηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ νξίσλ πίζησζεο ηνπο.  

2 Δπηηνθηαθφο θίλδπλνο 

(επηδξά ζην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο) 

Ο Όκηινο δελ ζεσξεί πηζαλή κία άκεζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ 

Euribor δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ 

αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη 

πινπνηήζεη ζπλαιιαγέοδηαρείξηζεο επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Σέηνηνπ 

είδνπο ζπλαιιαγέο ζα επηβάξπλαλ, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά, ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ θαη ζα αχμαλαλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 

3. Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  Ο Όκηινο κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ εμαζθαιίδεη ηα 

αλαγθαία πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο. Μέζα ζην 2011 ε 

Γηνίθεζε αλαλέσζε καθξνπξφζεζκα δάλεηα χςνπο € 70 εθ. 

πεξίπνπ. Δπίζεο κε 31/12/2011 δηέζεηε ηακεηαθά δηαζέζηκα  

χςνπο € 21 εθ. 

 Ο Όκηινο ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε εηδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία (π.ρ. leasing, θ.α.) 

 Ο Όκηινο, κε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ, πεξηνξίδεη 

ηνπο θηλδχλνπο. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε ΙΓΜΑ έρεη πάλσ 

απφ 1,600 ελεξγνχο πειάηεο θαη φηη θαλείο απφ απηνχο δελ 

θαηέρεη πνζνζηφ πάλσ απφ 2.0% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. 

4. Απμνκείσζε ηηκψλ 

πξψησλ πιψλ 

Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Οκίινπ επεξεάδεηαη ζεηηθά ζηελ 

πεξίπησζε αλνδηθψλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη αξλεηηθά ζηελ 
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 αληίζεηε πεξίπησζε. Ο Όκηινο εθαξκφδεη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή 

απνζεκάησλ ελψ κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ γηα ηηο αλνδηθέο ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ 

πιψλ ηνπ. 

5. πλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο 

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Μέξνο 

ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Οκίινπ γίλεηαη ζε Γνιάξην 

Ακεξηθήο. Ο Όκηινο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ 

πξαγκαηνπνηεί ζπκβάζεηο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. Όζνλ αθνξά  

ζηηο επελδχζεηο ζηηο ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή 

ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν κεηαηξνπήο, σο 

θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν,  ρξεζηκνπνηείηαη δαλεηζκφο ζην 

αληίζηνηρν λφµηζµα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ - κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ησλ 

ηνπηθψλλνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην επξψ. 

6.  Μείσζε φγθνπ πσιήζεσλ 

ιφγσ γεληθφηεξεο 

θαηαλαισηηθήο χθεζεο 

Ο Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ, ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξεί λα επεξεάζεη, φπσο ε νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα 

θαη ε χθεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

ηφρνο ηνπ Οκίινπ είλαη λα  βειηηψλεη δηαξθψο ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ θαη λα αλαπιεξψζεη 

ηνλ ρακέλν φγθν πσιήζεσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ ηηο αγνξέο 

ησλ Βαιθαλίσλ. Η αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ Θπγαηξηθψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ζ εμππεξεηήζεη απηφ ηνλ ζηφρν. 
 

 

 
2.3 ηόρνη θαη Πξννπηηθέο γηα ην 2012 

 

ηελ Διιάδα ε αλάζρεζε ηεο πησηηθήο ηάζεο ζηελ ηδησηηθή θαηαζθεπαζηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 

πξνζδνθψκελε επαλεθθίλεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ έξγσλ δελ είλαη νξαηέο πξνο ην 

παξφλ. Η αλακνλή ησλ εθινγψλ έρεη πξνθαιέζεη αλαζηνιή ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δεκνζίσλ έξγσλ. πλεπψο, ηνπο επφκελνπο κήλεο δελ πξνβιέπνπκε αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο νχηε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ πειαηψλ καο γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα απμήζνπλ ηηο 

επηζθάιεηεο ζηελ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε απζηεξή πηζησηηθή 

πνιηηηθή ηφζν ζε πηζησηηθά φξηα φζν θαη ζε κέξεο πίζησζεο ησλ πειαηψλ καο.   

 

Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο κεησκέλεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο, ε κεηξηθή εηαηξεία θαηαβάιεη ηδηαίηεξεο 

πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ ζηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο. Οη εμαγσγέο πξνο Κχπξν, FYROM 

θαη Αιβαλία έρνπλ απμεζεί θαηά 40% ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη ε πξνζπάζεηα γηα πεξαηηέξσ πξφνδν 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζπλερηζηεί θαη ην 2012.  
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Η ζηελή παξαθνινχζεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο  κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπο θαζψο θαη ε αλαδηάξζξσζε εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζα είλαη θαη θέηνο αλάκεζα 

ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο.  

 

Σέινο, ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ ηζρχνο 900 KW ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζην Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο πνπ αλακέλεηαη λα πεξαησζεί ζην 

πξψην εμάκελν. Σα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνχ γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2012 

εθηηκψληαη ζε € 250 ρηι. πεξίπνπ. Δπηπιένλ, ε εηαηξία κειεηά θαη ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 

παλέισλ ζηα θηήξηα ησλ Οηλνθχησλ θαη Αζπξνπχξγνπ θαζψο θαη ηεο ζπγαηξηθήο Παλέιθν ζηε Λακία 

γηα ηα νπνία έρεη εμαζθαιίζεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο θαη κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο.  

 
 

2.4 Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Η παξνχζα δήισζε έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Νφκν 3873/10.  

Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 2 ηνπ Ν.3873/2010  ζεκεηψλνπκε ηα εμήο: 

 

2.4.1 Κώδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

H Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ δεκνζηεχηεθε πξφζθαηα απφ ηνλ ΔΒ (εθεμήο ν «θψδηθαο») θαη 

είλαη δηαζέζηκνο ζηελ θάησζη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf 

 

ηα πιαίζηα ζχληαμεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία 

πξνρψξεζε ζε επηζθφπεζε ηνπ Κψδηθα. Γεδνκέλνπ φηη γηα φιε ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξεία δελ 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηνπο δείθηεο FTSE/ATHEX 20 θαη FTSE/ATHEX Mid 40, εκπίπηεη ζηηο εμαηξέζεηο 

γηα εηζεγκέλεο εηαηξείεο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο.  

 

Απφ ηελ επηζθφπεζε απηή, ε Δηαηξεία ζπκπέξαλε φηη ελ  γέλεη εθαξκφδεη ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο γηα 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη θαη πεξηγξάθνληαη ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ηνπ ΔΒ, κε εμαίξεζε ηηο αθόινπζεο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο εμεηάδεη  πξνζεθηηθά θαη 

κειεηά ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ πξνζαξκνγήο ζε απηέο.  

 

- Μέξνο Α.2 § 2.3: Μέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ Γ. Ο αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κε 

εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ ηζρχνληνο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη δχν (2) επί ζπλφινπ 

ελλέα (9) θαη σο εθ ηνχηνπ ππνιείπεηαη ηνπ ελφο ηξίηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ απηνχ, 

πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Κψδηθα.  

- Μέξνο Α.5 § 5.4–5.8: Αλάδεημε ππνςεθίσλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ. Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο δελ ιεηηνπξγεί  επηηξνπή 

αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. 

- Μέξνο Α.6 § 6.1-6.10: Λεηηνπξγία ηνπ Γ.. Η εηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθέο πξαθηηθέο, κε εμαίξεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ Γ..  

- Μέξνο Α.7 § 7.1-7.3: Αμηνιόγεζε Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπώλ 

ηνπ.  Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο, ε Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη ζπιινγηθή 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf
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δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. 

- Μέξνο Γ.1 § 1.6-1.9: Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβώλ. Μέρξη ηελ ζχληαμε ηεο 

παξνχζεο δειψζεσο δελ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή ακνηβψλ.  

 

Η Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΔΒ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Ν. 3873/2010. 

 

2.4.2 Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

ζε ρέζε κε ηε Γηαδηθαζία ύληαμεο ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ. 

 

i. Πεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη πζηήκαηνο  Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ -ζε ζρέζε κε ηε 

δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ-  

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεη ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηεο Δηαηξείαο, ηε ζπκκφξθσζε ηεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ηε ζχληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. 

Η Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ειέγρεη ηελ νξζή εθαξκνγή θάζε δηαδηθαζίαο θαη ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλεμαξηήησο ηνπ ινγηζηηθνχ ή κε πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη αμηνινγεί ηελ 

επηρείξεζε κέζσ αλαζθφπεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ιεηηνπξγψληαο σο κία ππεξεζία πξνο 

ηελ Γηνίθεζε. 

Σν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απνβιέπεη κεηαμχ άιισλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο θαη 

ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ αθξηβή θαη έγθαηξν 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ηελ παξαγσγή αμηφπηζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Η Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αλαθέξεη 

φηη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο “ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ Α.Δ.”, 

ρξεζηκνπνηεί έλα ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη επαξθέο γηα αλαθνξά πξνο ηε δηνίθεζε αιιά θαη 

πξνο ηνπο εμσηεξηθνχο ρξήζηεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη άιιεο αλαιχζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη πξνο ηελ δηνίθεζε ζε ηξηκεληαία βάζε ζπληάζζνληαη ζε απιή θαη ελνπνηεκέλε βάζε 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ιφγνπο αλαθνξάο πξνο ηελ δηνίθεζε αιιά θαη γηα ιφγνπο 

δεκνζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο θαη ζε ηξηκεληαία βάζε. Σφζν ε 

δηνηθεηηθή πιεξνθφξεζε φζν θαη ε πξνο δεκνζηνπνίεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε έλα ελεκεξσκέλν ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο πσιήζεσλ, θφζηνπο/εμφδσλ, ιεηηνπξγηθψλ 

θεξδψλ αιιά θαη άιια ζηνηρεία θαη δείθηεο. Όιεο νη αλαθνξέο πξνο ηελ δηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ 

ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

φπσο απηφο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αιιά θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηφδνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ηεο αλαθνξάο έηνπο. 

Όιεο νη δεκνζηνπνηνχκελεο ελδηάκεζεο θαη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη γλσζηνπνηήζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε 
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ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, επηζθνπνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη εγθξίλνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

αληίζηνηρα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

Δθαξκφδνληαη δηθιείδεο αζθαιείαο αλαθνξηθά κε: α) ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε θηλδχλσλ 

σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, β) ηνλ δηνηθεηηθφ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, γ) ηελ πξφιεςε θαη 

απνθάιπςε απάηεο, δ) ηνπο ξφινπο/ αξκνδηφηεηεο ησλ ζηειερψλ, ε) ηελ δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο 

ρξήζεο πεξηιακβαλφκελεο ηεο ελνπνίεζεο  (π.ρ. θαηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνζβάζεηο, 

εγθξίζεηο, ζπκθσλίεο θιπ) θαη ζη) ηε δηαζθάιηζε ησλ παξερφκελσλ ζηνηρείσλ απφ ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

Η ζχληαμε ησλ εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ πξνο ηε Γηνίθεζε θαη ησλ αλαθνξψλ πνπ απαηηνχληαη απφ 

ηνλ Κ. Ν. 2190/1920 θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, ε 

νπνία δηαζέηεη θαηάιιεια θαη έκπεηξα ζηειέρε γηα ην ζθνπφ απηφ.  Η Γηνίθεζε θξνληίδεη ψζηε ηα 

ζηειέρε απηά λα ελεκεξψλνληαη θαηάιιεια γηα ηηο αιιαγέο ζηα ινγηζηηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. 

Η Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ζηνηρείσλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη θξνληίδεη γηα ηελ ζπκθσλία ησλ επηκέξνπο 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ηδίσλ ινγηζηηθψλ αξρψλ απφ ηηο σο άλσ εηαηξείεο  

 

ii. Δηήζηα αμηνιόγεζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ θύξησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

θηλδύλσλ θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε Δηαηξεία θαζψο θαη ηα πζηήκαηα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ε εηήζηα 

βάζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ησλ θχξησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

iii. Παξνρή κε ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηελ Δηαηξεία από ηνπο λόκηκνπο ειεγθηέο 

ηεο θαη αμηνιόγεζε ηεο επίπησζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην γεγνλόο απηό ζηελ 

αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ππνρξεσηηθνύ ειέγρνπ, 

ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηα νξηδόκελα ζηνλ Νόκν 3693/2008 

Οη λφκηκνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2011, «ΟΛ ΟΡΚΩΣΟΙ 

ΛΟΓΙΣΔ»,  νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο ηελ 16ε Ινπλίνπ 2011, δελ έρνπλ παξάζρεη  κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία θαη 

ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.  

Η Δηαηξεία ρξεζηκνπνηεί άιινπο ειεγθηέο γηα ηηο ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνίνη 

επίζεο δελ παξείραλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

2.4.3 Γεκόζηεο Πξνζθνξέο Δμαγνξάο- Πιεξνθνξηαθά ηνηρεία   

- Γελ πθίζηαληαη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο εμαγνξάο ή/θαη θαλφλεο ππνρξεσηηθήο 

εθρψξεζεο θαη ππνρξεσηηθήο εμαγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, νχηε νπνηαδήπνηε 

θαηαζηαηηθή πξφβιεςε πεξί εμαγνξάο. 

- Γελ πθίζηαληαη δεκφζηεο πξνηάζεηο ηξίησλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Δηαηξείαο θαηά ηελ ηειεπηαία θαη ηξέρνπζα ρξήζε. 
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- ε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζπκκεηάζρεη  ζε ηέηνηα δηαδηθαζία απηή ζα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

2.4.4 Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ θαη δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ 

Η Γεληθή πλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καηαζηαηηθφ θαη 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1920, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Η 

Δηαηξεία πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο δεκνζηεχζεηο, ζχκθσλα κάιηζηα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3884/2010 θαη γεληθά ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ έγθαηξε θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ 

κεηφρσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Σν ηειεπηαίν δηαζθαιίδεηαη κέζσ ησλ 

δεκνζηεχζεσλ ησλ πξνθιήζεσλ ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ θαη ηεο αλάξηεζεο απηψλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, ζην θείκελν ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο.  

 

2.4.5 ύλζεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, Δπνπηηθώλ Οξγάλσλ θαη Δπηηξνπώλ 

ηεο Δηαηξείαο 

 

Ρόινη θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έρεη ηελ επζχλε ηεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ελ γέλεη ηνπ έιεγρνπ θαη ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζην 

πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 θαη ην Καηαζηαηηθφ θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, ψζηε λα εθηειεί 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ.  

Οη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη: 

• Δπίβιεςε θαη παξαθνινχζεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη έιεγρνο 

επίηεπμεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ ζρεδίσλ. 

• Γηαηχπσζε θαη θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ αμηψλ θαη ζηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

• Δμαζθάιηζε ελαξκφληζεο ηεο πηνζεηεκέλεο ζηξαηεγηθήο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο  

• Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηαζθαιίδεη φηη δελ ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ θαη εμεηάδεη ηπρφλ θαηλφκελα  ή πεξηπηψζεηο απφθιηζεο απφ ηελ πνιηηηθή 

απνξξήηνπ πιεξνθνξηψλ 

• Γηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε. 

• ηελ εμαζθάιηζε ηεο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξάζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε, 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο εηδηθψλ εμνπζηνδνηήζεσλ, ελψ ε ξχζκηζε ησλ ππνινίπσλ 

ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ πινπνηείηαη κέζσ εηδηθψλ απνθάζεσλ. 

 

Σν πθηζηάκελν Γ.. ηεο Δηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ 9 κέιε (9κειέο) εθ ησλ νπνίσλ: 

- 5 είλαη εθηειεζηηθά κέιε  

- 2 είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε 

- 2 είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε  
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Η ζχλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ 

Α.Δ. είλαη ε αθφινπζε: 

1. Μαξζέι Ακαξίιην, Πξφεδξνο- Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

   2. αξάληνο Μήιηνο, Αληηπξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Μέινο  

   3. Γαληήι Μπελαξδνχη, Γηεπζχλσλ χκβνπινο- Δθηειεζηηθφ Μέινο 

   4. Υαΐκ Ναρκίαο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

   5. Κσλζηαληίλνο Καξψλεο, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

   6. Αλαζηάζηνο Κνιπβάλνο, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

   7. Νηθφιανο Μαξίνπ, Δθηειεζηηθφ Μέινο 

8. Γεψξγηνο Καηζαξφο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο  

9. Αβξαάκ (Μίλνο) Μσπζήο, Αλεμάξηεην, Με Δθηειεζηηθφ Μέινο 

 

πλνπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ κέιε ηνπ Γ.. παξαηίζεληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο http://www.sidma.gr/default.asp?pid=33&la=1. 

 

Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη γηα κνλνεηή ζεηεία απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ. Σν 

πθηζηάκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 

16εο  Ινπλίνπ 2011 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηεο επφκελεο Σαθηηθήο Γεληθήο 

πλέιεπζεο.  

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε ελελήληα ηξεηο (93) θνξέο κέζα ζην έηνο 2011. ε ηξηάληα 

(30) ζπλεδξηάζεηο παξέζηεζαλ φια ηα κέιε ηνπ απηνπξνζψπσο, ζε πέληε (5) ζπλεδξηάζεηο 

παξέζηεζαλ φια ηα κέιε εθηφο απφ έλα αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ, ελψ ζε πελήληα νθηψ (58) 

ζπλεδξηάζεηο παξέζηεζαλ φια ηα κέιε εθηφο απφ ηα δχν αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά.  

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 

i. Πεξηγξαθή ηεο ζύλζεζεο, ιεηηνπξγίαο, έξγνπ, αξκνδηνηήησλ θαη πεξηγξαθή 

ζεκάησλ πνπ ζπδεηνύληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ, ε νπνία εθιέγεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3693/2008 (αξζ.37), 

απνηειείηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη 

αλεμάξηεην θαη έρεη σο θχξην έξγν, ζηα πιαίζηα ησλ απφ ηνλ σο άλσ λφκν πεξηγξαθνκέλσλ 

ππνρξεψζεσλ, ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

           Αξκνδηφηεηεο 

- Να εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο Γηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηε 

δηαθχιαμε ησλ πφξσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηελ θαζηεξσκέλε 

πνιηηηθή θαη δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο, 

http://www.sidma.gr/default.asp?pid=33&la=1
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- Να αμηνινγεί ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηα ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη εθηίκεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ππφ εμέηαζε δξαζηεξηφηεηα, 

- Να ειέγρεη πεξηνδηθά ηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ησλ δηάθνξσλ δηεπζχλζεσλ ή ηκεκάησλ, 

έηζη πνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ηνπο δηεμάγνληαη νκαιά, είλαη 

ζχκθσλεο κε ηηο νδεγίεο ηεο Γηνίθεζεο, ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξείαο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη φηη 

απηέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη κε ηα πξφηππα ηεο Γηνηθεηηθήο 

πξαθηηθήο.  

- Να εμεηάδεη ηηο εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εηδηθφηεξα λα: 

 Αμηνινγεί ηελ επάξθεηα έθηαζεο ηνπο 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ εθζέζεσλ 

 Να εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ππνζηήξημεο ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ εμεηάδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ Δμσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη ιακβάλεη γλψζε ησλ επξεκάησλ ηνπο θαζψο θαη ησλ Δθζέζεσλ Διέγρνπ επί ησλ 

εηεζίσλ ή ελδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  Παξάιιεια, πξνηείλεη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηπρφλ επξήκαηα ή 

αδπλακίεο ζε πεξηνρέο Οηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ή άιισλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ έλα 

αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη δχν κε εθηειεζηηθά κέιε ηα 

νπνία δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο γηα ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο.  

 

 

Η πθηζηάκελε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε αθφινπζε: 

o Γεψξγηνο Καηζαξφο – Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. θαη Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ 

o Μαξζέι Ακαξίιην - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γ..  

o Κσλζηαληίλνο Καξψλεο - Με εθηειεζηηθφ κέινο Γ.. 

 

ii. Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

Η Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε 4 θνξέο θαηά ην 2011, κε πιήξε απαξηία, αιιά φρη κε ηελ 

παξνπζίαζε ησλ ηαθηηθψλ ειεγθηψλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα. 

 

iii. Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηδόζεσλ ηεο Δπηηξνπήο   

Μέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο, δελ έρνπλ ζεζπηζηεί εηδηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζεζπίζεη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζην κέιινλ. 
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2.5 Τπνθαηαζηήκαηα Οκίινπ 

 

Οη θπξηφηεξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΙΓMA κέζσ ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπ εηαηξηψλ, βξίζθνληαη ζηελ 

Διιάδα, ηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία. ηελ Διιάδα, εθηφο ηεο Θπγαηξηθήο ΠΑΝΔΛΚΟ πνπ βξίζθεηαη 

ζηε ΒΙΠΔ Λακίαο, ε ΙΓΜΑ έρεη εγθαηαζηάζεηο ζην Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο, ηνλ Αζπξφππξγν, ηα 

Οηλφθπηα θαη γξαθεία ζηελ Βαζ.  Γεσξγίνπ  ζην Υαιάλδξη φπνπ είλαη θαη ε έδξα ηεο εηαηξείαο.    

ην εμσηεξηθφ ε SIDMA Bulgaria έρεη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζηε φθηα θαη ε SIDMA Romania  

ζην Βνπθνπξέζηη θαη ζηελ Σηκηζνάξα αληίζηνηρα. 

 

 
2.6 εκαληηθέο πλαιιαγέο Μεηαμύ Δηαηξείαο θαη πλδεδεκέλσλ Πξνζώπσλ 

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Γ.Λ.Π. 24, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπγαηξηθέο ηεο 31/12/2011 (ζπλδεδεκέλεο κε απηή επηρεηξήζεηο 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κ.Ν. 2190/20).  
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ΔΣΑΙΡΙΑ
Αγνξέο Δκπ/ησλ 

& Α Τιψλ

Αγνξέο Τπεξεζηψλ 

(Δμνδα)
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 406.044 14.240 420.284

STOMANA   S.Α 2.153.590 0 2.153.590

ΔΣΗΛ  ΑΔ 0 32.690 32.690

ΑΔΙΦΟΡΟ  ΑΔ 0 840 840

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 0 2.354 2.354

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 0 18.760 18.760

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜΑΣΩΝ 122.432 0 122.432

SIDMA Romania S.R.L. 8.888 2.353 11.241

SIDMA Bulgaria S.A. 19.306 0 19.306

ΣΔΚΑ SYSTEMS A.E. 0 58.042 58.042

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 0 70.183 70.183

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 0 174 174

ΒΙΔΞΑΛ ΔΠΔ 0 7.644 7.644

FITCO AE 0 12.146 12.146

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 1.531 22.264 23.795

ΔΛΚΔΜΔ ΑΔ 0 160 160

SIDERAL SHPK 0 20.650 20.650

ΤΝΟΛΟ 2.711.791 262.500 2.974.291

ΑΓΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  - Α΄ ΤΛΩΝ  ΔΞΟΓΑ  

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΙΓΜΑ  ΑΔ 

(Πνζά  ζε  επξψ)

 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ Πειάηεο
Υξεψζηεο 

Γηάθνξνη

Τπνι.Πειαη.

Αληηπξ.
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 519.475 55.918 575.393

SOVEL  ΑΔ 6.546 0 6.546

ΔΣΗΛ  ΑΔ 44.026 0 44.026

ΠΡΟΙΝΣΔΡ 0 12.632 12.632

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 15.971 0 15.971

ΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  ΑΔ 72.533 0 72.533

ΜΔΣΑΛ.  ΑΣΣΙΚΗ  ΑΔ 19.837 0 19.837

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 25.293 -71 25.222

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜΑΣΩΝ 32.190 7.493 39.683

SIDMA Romania S.R.L. 9.892 17.938 27.830

SIDMA Bulgaria S.A. 11.185 7.893 19.077

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 603.235 4.621 607.856

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 4.444 0 4.444

ΒΙΟΜΑΛ ΑΔ 120.557 0 120.557

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 7.542 0 7.542

ΑΡΓΟ ΑΔΒΔΞ 28.236 0 28.236

ΔΛΒΑΛ ΑΔ 7.976 0 7.976

PROSAL TUBES SA 0 0 0
BIANATT -1 0 -1

SIDERAL SHPK 107.374 0 107.374

SIDMA CYPRUS 0 5.000 5.000

CONSULTANT&CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΔ 164 0 164

ΤΜΔΣΑΛ ΑΔ 2.716 0 2.716

ΤΝΟΛΟ 1.639.190 111.424 0 1.750.614

ΑΠΑΙΣΗΔΙ  ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ - ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΙΓΜΑ  ΑΔ

(Πνζά  ζε  επξψ)
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ΔΣΑΙΡΙΑ
Πξνκεζεπηέο-

Αγνξέο

Πξνκεζ. Απφ 

αληηπξνζ.

Πηζησηέο 

Γηάθνξνη
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 286.313 6.704.060 0 6.990.373

STOMANA   .Α 566.132 0 0 566.132

ΔΣΗΛ  ΑΔ 0 0 6.310 6.310

ΑΔΙΦΟΡΟ  ΑΔ 0 0 1.034 1.034

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 2.896 0 0 2.896

ΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  ΑΔ 0 365.540 0 365.540

SIDMA Romania S.R.L. 2.744 0 0 2.744

SIDMA Bulgaria S.A. 3.896 0 0 3.896

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜ 0 993.524 0 993.524

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 19.368 573.300 0 592.669

ΣΔΚΑ SYSTEMS A.E. 0 0 10.186 10.186

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 0 0 41.679 41.679

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 0 0 12.952 12.952

ΔΣΔΜ ΑΔ 1.599 0 0 1.599

ΔΛΚΔΜΔ ΑΔ 0 0 197 197

FITCO AE 0 0 14.940 14.940

ΒΙΔΞΑΛ ΔΠΔ 0 0 1.376 1.376

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 0 0 24.238 24.238

ΔΛΒΑΛ ΑΔ 0 0 1.057 1.057

SIDERAL SHPK 20.650 0 0 20.650

ΤΝΟΛΟ 903.598 8.636.424 113.968 9.653.990

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΠΡΟ  ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ - ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ 

 
 
 

2.7 Γεγνλόηα κεηά ην Κιείζηκν ηνπ Ιζνινγηζκνύ 

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ην θιείζηκν ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 
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2.8 Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε 

ΔΠΔΞΗΓΗΜΑΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗΝ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΙ ΠΑΡ. 6 ΚΑΙ 7 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007  

ΣΗ «ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ Α.Δ.» 

ΓΙΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011  

ΔΔΠΠΔΔΞΞΗΗΓΓΗΗΜΜΑΑΣΣΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΚΚΘΘΔΔΗΗ  ΣΣΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  2277  ΜΜααξξηηίίννππ  22001122    ΔΔΚΚΘΘΔΔΗΗ  ΓΓΙΙΑΑΥΥΔΔΙΙΡΡΙΙΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  

ΓΓΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΒΒΟΟΤΤΛΛΙΙΟΟΤΤ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΥΥΡΡΗΗΗΗ  22001100  ΤΤΜΜΦΦΧΧΝΝΑΑ  ΜΜΔΔ  ΣΣΟΟ  ΆΆΡΡΘΘΡΡΟΟ  44  ππααξξ..77  ΣΣΟΟΤΤ  

ΝΝΟΟΜΜΟΟΤΤ  33555566//22000077  

 

(α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Σελ 31/12/2011 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλεξρφηαλ ζε ΔΤΡΩ  13.500.000 θαη ήηαλ 

δηαηξεκέλν ζε 10.000.000  θνηλέο νλνκαζηηθέο  κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο ΔΤΡΩ 1,35  ε θαζεκία. 

 

Με βάζε ην κεηνρνιφγην ηεο 31/12/2011, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξίαο ήηαλ ε αθφινπζε: 

 

ΜΔΣΟΥΟΙ

Αξηζκόο 

Μεηνρώλ
Πνζνζηό (%)

Sovel A.E.    2.821.008 28,21%

Sidacier holding S.A. 1.568.282 15,68%

Αλδξέαο Πηδάληε ηνπ Υατκ 690.000 6,90%

Rapallo invest holding S.A. 687.366 6,87%

ηδελνξ A.E. 653.250 6,53%

Νέιιε Ακαξίιην ηνπ Γαληήι Αλδξέα 298.614 2,99%

Γαπίδ Ακαξίιην ηνπ Γαληήι Αλδξέα 298.614 2,99%

άληπ Ακαξίιην ηνπ Αλδξέα 172.568 1,73%

Βίθησξ Πηδάληε ηνπ Αλδξέα 158.232 1,58%

Νάταλυ Πιζάντε του Ανδρέα 87.427 0,87%

Βηνραιθν A.E. 28.992 0,29%

Δπελδπηηθφ θνηλφ 2.535.647 25,36%

ύλνιν 10.000.000 100,00%

Μεηνρνιόγην 31/12/2011

 

 

Σν ζχλνιν (100%) ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη άπιεο θνηλέο, νλνκαζηηθέο, αδηαίξεηεο θαη απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηελ θχξηα αγνξά. Γελ ππάξρνπλ εηδηθέο 

θαηεγνξίεο κεηνρψλ. Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο, είλαη ηα ζπλήζε θαη 

πξνβιέπνληαη ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ θαηαζηαηηθνχ (Άξζξα 5, 11 θαη 24). 

Σελ 16.12.2004  κε απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ  απμήζεθε  ην ΜΚ 

θαηά 3.375.000 €. (ηξία εθαηνκκύξηα ηξηαθόζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επξώ) κε ηελ έθδνζε 

2.500.000 (δχν εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ρηιηάδσλ) λέσλ  κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο € 1,35  ε θάζε 

κία εθ. ησλ νπνίσλ πνζφ €  160.650  δηαηέζεθε κε ηδησηηθή ηνπνζέηεζε θαη πνζφ € 3.214.350 κε δεκφζηα 

εγγξαθή.  

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζε € 13.500.000  (δεθαηξία εθαηνκκύξηα 

πεληαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ) θαη δηαηξείηαη ζε 10.000.000 (δέθα εθαηνκκύξηα) θνηλέο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο €  1,35 ε θάζε κία. 
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Η  πξναλαθεξφκελε αχμεζε νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 κε ηελ Γεκφζηα εγγξαθή θαη ηελ πην 

πάλσ αλαθεξζείζα ηδησηηθή ηνπνζέηεζε. Κακία άιιε αιιαγή δελ έρεη γίλεη έθηνηε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηεο Δηαηξίαο. 

Σέινο, ηα θχξηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηνρή, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξίαο θαη ην Ν.2190/1920, έρνπλ σο εμήο: 

Κάζε κεηνρή, παξέρεη δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ζε πεξίπησζε 

δηάιπζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ απηήο θαηά ην ιφγν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ 

ηεο κεηνρήο πξνο ην ζπλνιηθφ θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην. Γηθαίσκα ςήθνπ, δηθαίσκα πξνηίκεζεο 

ζε πεξίπησζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

(β) Πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξίαο 

χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο: 

Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ειεχζεξε θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8β 

Κ.Ν.2190/1920 θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ.  

 

(γ) εκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 

3556/2007 

Σελ 31/12/2011 δελ ππάξρνπλ άιινη κέηνρνη, πέξα απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα 

πνπ λα θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο θαη 

ηνπο νπνίνπο λα γλσξίδεη ε Δηαηξία. 

 

(δ) Κάηνρνη κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

(ε) Πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ - Πξνζεζκίεο άζθεζεο ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ 

Γελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ. Ιζρχνπλ νη ζπλήζεηο πξνζεζκίεο γηα ηελ 

θαηάζεζε/δέζκεπζε κεηνρψλ σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε. 

 

ύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο ε θπξηόηεηα κηαο κεηνρήο δίλεη δηθαίσκα ζε κία 

ςήθν θαη νη ςήθνη απμάλνληαη πάληνηε θαηά ην ιόγν κηαο ςήθνπ αλά κεηνρή. 

 

ηελ Γεληθή πλέιεπζε κεηέρεη θάζε κέηνρνο, έρεη δε ηφζεο ςήθνπο, φζεο είλαη θαη νη κεηνρέο πνπ 

θαηέρεη. Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε απφ πιεξεμνχζην πνπ 

δηνξίδεηαη θαη κε απιή επηζηνιή. Οη αλήιηθνη θαη απαγνξεπκέλνη, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα, 

αληηπξνζσπεχνληαη απφ ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο  Δηαηξίαο βεβαίσζε ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο «Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξία» (Δ.Υ.Α.Δ) ή άιιε ηζνδχλακε βεβαίσζε ζηελ  

νπνία βεβαηψλεηαη  ε ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ηνπο παξέρνπλ δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο θαη ε δέζκεπζή ηνπο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  Η 

βεβαίσζε απηή θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα 

θαηαηίζεληαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο πέληε (5)  εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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 Μέηνρνη ή αληηπξόζσπνη κεηόρσλ πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

απηνύ, κεηέρνπλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε κόλν κεηά από άδεηά ηεο. 

 

 (ζη) πκθσλίεο Μεηόρσλ γηα πεξηνξηζκνύο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ή ζηελ άζθεζε 

δηθαησκάησλ ςήθνπ 

Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κεηφρσλ γηα πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε 

δηθαησκάησλ ςήθνπ, πνπ λα είλαη γλσζηέο ζηελ Δηαηξία. 

 

(δ) Καλόλεο δηνξηζκνύ / αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.. θαη ηξνπνπνίεζεο Καηαζηαηηθνύ εθόζνλ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Κ.Ν.2190/1920 

 

δ.1.Άξζξα 11 θαη 12 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζρεηηθά κε Γηνξηζκφ θαη Αληηθαηάζηαζε κειψλ Γ.. :  

 

Άξζξν 11 

1. Η Δηαηξία δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν ελ κέξεη δηνξίδεηαη θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ελ κέξεη εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη κνλνεηήο. Καη’ 

εμαίξεζε ε ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, εληφο ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο 

ηνπ. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε εκέξα ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο κε ηελ νπνία νινθιεξψζεθε ε εθινγή ηνπο θαη ιήγεη ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο ζεηείαο ηνπ 

επνκέλνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

2. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ νπνίσλ έιεμε ε ζεηεία, είλαη επαλεθιέμηκα. 

 

3. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθά πξφζσπα. ηελ πεξίπησζε απηή ην 

λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

4. Οη αθφινπζνη κέηνρνη ηεο Δηαηξίαο, ήηνη νη εηαηξείεο «ΒΙΟΥΑΛΚΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ 

ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ», «SOVEL Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΥΑΛΤΒΟ 

ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη «ΙΓΔΝΟΡ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΣΔΡΓΑΙΑ ΙΓΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» 

έρνπλ ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 παξάγξαθνη 3, 4 θαη 5 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 σο 

ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, λα δηνξίδνπλ ηα ηξία (3) απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

εθφζνλ είηε αλά ηξεηο (3) είηε αλά δχν (2) απφ θνηλνχ, είηε ν θαζέλαο ρσξηζηά, είλαη θχξηνη κεηνρψλ 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 34% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. Η άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απηνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ γλσζηνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνχ ησλ αλσηέξσ 

ζπκβνχισλ πξνο ηελ Δηαηξία ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο γηα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Η γλσζηνπνίεζε απηή ιακβάλεη 

ρψξα δηα ηεο θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνπο αλσηέξσ κεηφρνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε Γεληθή πλέιεπζε πεξηνξίδεηαη ζηελ εθινγή ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο, νη αζθνχληεο ηνχην κέηνρνη ππνρξενχληαη λα 

θαηαζέζνπλ ζηελ Δηαηξία ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ απνδεηθηηθά 
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έγγξαθα ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο δεζκεχζεσο κεηνρψλ  ηεο Δηαηξίαο νη νπνίεο  

αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 34% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Οη κέηνρνη πνπ 

ηπρφλ αζθήζνπλ ην αλσηέξσ δηθαίσκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγή ηνπ ππφινηπνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Οη δηνξηδφκελνη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνπο κεηφρνπο 

πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ηνπο θαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιινπο. ε πεξίπησζε πνπ 

θελσζεί ιφγσ ζαλάηνπ, παξαηηήζεσο ή άιινπ ιφγνπ ε ζέζε θάπνηνπ απφ ηνπο δηνξηδφκελνπο 

ζπκβνχινπο, δηνξίδεηαη άιινο απφ ηνπο έρνληεο ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, δηαηεξείηαη ππνρξεσηηθά ε θαζνξηζκέλε ζην παξφλ 

αλαινγία ηδηαηηέξαο ζε απηφ εθπξνζσπήζεσο. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε απηήο ηεο παξαγξάθνπ απαηηείηαη 

ε ζπλαίλεζε ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν 

σο άλσ δηθαίσκα δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηαηεξείηαη θαη κεηαβηβάδεηαη ζε 

πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ ηεο Δηαηξίαο απφ ηνπο σο άλσ κεηφρνπο ζε ζπγαηξηθέο  ή  κεηξηθέο 

ή εηαηξίεο πνπ ζπλδένληαη θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν κε απηέο θαη ηδίσο ζε εηαηξίεο ηνπ «Οκίινπ 

Δηαηξεηψλ Βηνράιθν», δειαδή ζε εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπ κεηφρνπ «ΒΙΟΥΑΛΚΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΥΑΛΚΟΤ ΚΑΙ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ» ή ζε 

ζπγαηξηθέο ή κεηξηθέο απηψλ εηαηξίεο ή ζε εηαηξίεο πνπ ζπλδένληαη θαζ΄ νηνλδήπνηε ηξφπν κε απηέο. 

ηελ πεξίπησζε απηή ην σο άλσ δηθαίσκα ζα ηζρχεη κφλνλ εθφζνλ νη πξναλαθεξζέληεο κέηνρνη θαη 

νη εηδηθνί δηάδνρνί ηνπο ηπγράλνπλ θχξηνη κεηνρψλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 34% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. 

Άξζξν 12 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γίλεηαη κε 

απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ απφ εθείλα πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε θαη δελ έρνπλ 

δηνξηζηεί ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 11, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), πνπ ιακβάλεηαη 

κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ απηψλ θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο 

πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκα θαη αλ δελ έρεη 

αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

2.  ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή 

λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

δ.2.  χκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα 

λα απνθαζίδεη πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Δηδηθά ζε φ,ηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Ν.2190/1920 αξθεί 

ζπλήζεο απαξηία, ην Καηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξίαο νξίδεη φηη απηή επηηπγράλεηαη εθφζνλ παξίζηαληαη ή 

εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην εμήληα έμη θφκκα πέληε ηνηο εθαηφ (66,5%) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηνλ Κ.Ν. 2190/1920 ν νπνίνο 

γηα ηε ζπλήζε απαξηία αξθείηαη ζε πνζνζηφ 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Οκνίσο ε 
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ζπλήζεο πιεηνςεθία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε δηακνξθψλεηαη 

βάζεη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε 66,5% ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ. 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 11, 12, 14, 25 θαη 26 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηα νπνία ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ θαη αληηθαηάζηαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ., ηνλ ηξφπν ζχγθιεζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην 

Γ.. θαη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε αληίζηνηρα, απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία 

πνζνζηνχ 70% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πιεηνςεθία 2/3 ησλ ςήθσλ πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ πλέιεπζε.  Δηδηθά, σο πξναλαθέξεηαη, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θαηαζηαηηθνχ απαηηείηαη θαη ε ζπλαίλεζε ησλ κεηφρσλ ζηνπο νπνίνπο αλαγλσξίδεηαη 

ην ζρεηηθφ δηθαίσκα δηνξηζκνχ ησλ κειψλ Γ.  

Καηά ηα ινηπά νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Ν.2190/1920. 

 

(ε) Αξκνδηόηεηα Γ.. γηα έθδνζε λέσλ κεηνρώλ / αγνξά ίδησλ κεηνρώλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 

16 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

 

ε.1. χκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξίαο κφλν ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα 

λα πξνβαίλεη ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ιακβάλνληαο απφθαζε κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία.   

 

ε.4. Απαγνξεχεηαη ζηελ Δηαηξία θαη ζηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθηήζνπλ ίδηεο κεηνρέο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο θαη κε ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

 

(ζ) εκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξίαο πνπ ηζρύνπλ / ηξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο. 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 

 

 (η) πκθσλίεο απνδεκίσζεο κειώλ Γ.. ή πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο / απόιπζεο 

ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο / απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 
     

Υαιάλδξη,  27  Μαξηίνπ  2012 
Σν   Γηνηθεηηθφ  πκβνχιην 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                      Ο  ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ 
     ΜΑΡΔΛ-ΥΑΡΗ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                    ΑΡΑΝΣΟ Κ. ΜΗΛΙΟ 
 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
ΓΑΝΙΗΛ  Γ.   ΜΠΔΝΑΡΓΟΤΣ 

 
ΣΑ ΜΔΛΗ 

ΥΑΪΜ Μ. ΝΑΥΜΙΑ 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. ΚΑΡΩΝΗ 

ΑΝΑΣΑΙΟ Ν. ΚΟΛΤΒΑΝΟ 

ΝΙΚΟΛΑΟ Π. ΜΑΡΙΟΤ 

ΓΔΩΡΓΙΟ . ΚΑΣΑΡΟ 

ΑΒΡΑΑΜ Δ. ΜΩΤΗ 
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3 Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή 

Πξνο ηνπο Μεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ Α.Δ.»  

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ Α.Δ.», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2011, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ 

εκεξνκελία απηή, θαζψο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ θαη ινηπέο 

επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. 

 

Δπζύλε ηεο Γηνίθεζεο γηα ηηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Η δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθψλ θαη 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε 

απάηε είηε ζε ιάζνο. 

 

Δπζύλε ηνπ Διεγθηή 

Η δηθή καο επζχλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλψκε επί απηψλ ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρφ καο.  Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρφ καο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Διέγρνπ. Σα πξφηππα απηά απαηηνχλ λα ζπκκνξθσλφκαζηε κε θαλφλεο δενληνινγίαο, θαζψο θαη λα 

ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνχκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε εχινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη 

εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ νπζηψδε αλαθξίβεηα. 

 

Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφθηεζε ειεγθηηθψλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα 

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Οη επηιεγφκελεο 

δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ νπζηψδνπο 

αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ  νθείιεηαη είηε ζε απάηε 

είηε ζε ιάζνο.  Καηά ηε δηελέξγεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδχλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο 

δηθιίδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εχινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηάιιεισλ γηα 

ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά φρη κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε γλψκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εζσηεξηθψλ 

δηθιίδσλ ηεο εηαηξείαο.  Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ 

ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εχινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

ηε δηνίθεζε, θαζψο θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Πηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

Καηά ηε γλψκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ 

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΙΓΜΑ Α.Δ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011 θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο 

επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Αλαθνξά επί Άιισλ Ννκηθψλ θαη Καλνληζηηθψλ Θεκάησλ 

 

α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ 

άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. 

 

β) Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

πιαίζηα ησλ νξηδφκελσλ απφ ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αζήλα,  29 Μαξηίνπ  2012 

Ο Οξθσηφο Διεγθηήο - Λνγηζηήο 

 

Αλαζηάζηνο Φ. Γάιιαο 

Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 27021 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Λνγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Νέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Μ ΟΔΛ 125 
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4 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

4.1.1 Καηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

 

 (Πνζά ζε Δπξώ)
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

ΠΔΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ιδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 6.1 47.592.846 48.164.041 31.622.970 31.140.150

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.2 919.281 1.058.570 226.896 343.705

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 6.3 0 0 18.840.127 17.790.127

Λνηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 6.4 112.224 70.219 78.251 41.811

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 6.16 2.699.567 3.464.949 1.911.838 2.317.826

51.323.918 52.757.779 52.680.082 51.633.619

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 6.5 25.479.106 26.133.544 13.143.036 14.847.317

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 6.6 50.970.789 61.888.731 35.608.349 45.080.032

Λνηπέο απαηηήζεηο 6.7 4.961.486 4.937.384 3.735.689 3.974.893

Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 6.8 21.241.813 27.530.626 15.578.713 19.420.501

Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 6.9 10.010.419 10.097.698 10.010.419 10.097.698

112.663.612 130.587.984 78.076.206 93.420.441

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 163.987.530 183.345.763 130.756.288 145.054.060

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Μεηόρσλ ηεο κεηξηθήο:

Μεηνρηθφ θεθάιαην 6.10 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Κεθάιαην ππέξ ην άξηην 6.10 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 6.11 14.203.083 14.179.169 12.860.747 12.836.832

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 6.11 958.285 958.285 0 0

Υξεσζηηθή ππεξαμία απφ εμαγνξά ζπγαηξηθήο 6.11 -934.785 -934.785 0 0

Απνηειέζκαηα  εηο λένλ 6.12 -18.931.174 -7.518.657 -4.975.754 1.908.032

ύλνιν Ιδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 18.670.409 30.059.012 31.259.993 38.119.864

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 6.13 349.905 511.495

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 19.020.314 30.570.507 31.259.993 38.119.864

ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Μαθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.14 62.101.724 14.189.045 56.518.202 5.000.000

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 6.15 728.359 663.442 185.183 0

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.16 10.218 0 0 0

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 6.17 1.136.600 1.240.522 1.053.060 1.136.552

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 6.18 0 362.600 0 362.600

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 63.976.902 16.455.608 57.756.445 6.499.152

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 6.14 49.590.247 37.883.227 23.456.115 15.549.155

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 6.19 20.883.411 27.747.257 14.976.101 22.031.858

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 6.14 5.539.778 65.480.090 0 59.875.574

Λνηπέο ππνρξεψζεηο 6.19 3.546.792 4.322.898 2.397.517 2.670.598

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 6.19 1.430.086 886.176 910.117 307.859

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξέσζεσλ 80.990.314 136.319.648 41.739.850 100.435.044

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (δ) 144.967.215 152.775.256 99.496.295 106.934.196

ύλνιν Καζαξήο Θέζεο θαη Τπνρξεώζεσλ (γ)+(δ) 163.987.530 183.345.763 130.756.288 145.054.060

εκεί

σζε

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ ρξήζε από 1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2011

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.2 Καηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο  

 

 
 

 
Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.3 Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ Καζαξήο Θέζεο 

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ

Πνζά ζε επξψ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε παγίσλ 

ζε ηξέρνπζεο 

αμίεο

Υξεσζηηθή 

Τπεξαμία από 

εμαγνξά 

ζπγαηξηθήο

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ
ύλνιν

Γηθαηώκαηα 

Μεηνςεθίαο

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ

Τπόινηπα 01.01.2010 13.500.000 9.875.000 14.142.222 958.286 -934.785 -1.018.095 36.522.626 1.917.097 38.439.723

Μεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2010
Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθή (εμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ 

14%) 0 0 0 0 0 254.155 254.155 -1.341.956 -1.087.801
Απνηίκεζε δηθηαψκαηνο πξναίξεζεο δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ (stock-

options) 6.11 0 0 36.947 0 0 0 36.947 0 36.947

Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 36.947 0 0 254.155 291.102 -1.341.956 -1.050.854

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 0 0 -6.754.717 -6.754.717 -63.646 -6.818.362

Τπόινηπα 31.12.2010 13.500.000 9.875.000 14.179.168 958.286 -934.785 -7.518.656 30.059.012 511.495 30.570.507

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

Τπόινηπα 01.01.2011 13.500.000 9.875.000 14.179.168 958.286 -934.785 -7.518.656 30.059.012 511.495 30.570.507

Μεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2011
Απνηίκεζε δηθηαψκαηνο πξναίξεζεο δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ (stock-

options) 6.11 0 0 23.915 0 0 0 23.915 0 23.915

Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 23.915 0 0 0 23.915 0 23.915

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 0 0 -11.412.517 -11.412.517 -161.590 -11.574.107

Τπόινηπα 31.12.2011 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.286 -934.785 -18.931.173 18.670.410 349.905 19.020.315

0 0 0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΠΟΓΙΓΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ

Οκηινο

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ ρξήζε από  1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2011

 
 

 
Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ ΥΡΗΗ

Πνζά ζε επξψ

Μεηνρηθό 

θεθάιαην
Τπέξ ην άξηην

Λνηπά 

απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ
Τπόινηπα 01.01.2010 13.500.000 9.875.000 12.799.885 5.967.437 42.142.322

Μεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2010

Απνηίκεζε δηθηαψκαηνο πξναίξεζεο δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ (stock-options)
6.11

0 0 36.947 0 36.947

Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 36.947 0 36.947

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 -4.059.405 -4.059.405

Τπόινηπα 31.12.2010 13.500.000 9.875.000 12.836.832 1.908.032 38.119.864

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

Τπόινηπα 01.01.2011 13.500.000 9.875.000 12.836.832 1.908.032 38.119.864

Μεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.12.2011

Απνηίκεζε δηθηαψκαηνο πξναίξεζεο δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ (stock-options)
6.11

0 0 23.915 0 23.915

Καζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 23.915 0 23.915

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 -6.883.786 -6.883.786

Τπόινηπα 31.12.2011 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -4.975.754 31.259.993

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

Δηαηξεία

Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

γηα ηελ ρξήζε από  1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ  2011

 
 
 

Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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4.4 Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 

 
 

 

 
Οη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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5 εκεηώζεηο επί ησλ  Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ρξήζεσο 2011 

 

5.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Όκηιν  

Η κεηξηθή Δηαηξία «ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

θαηεξγαζία θαη ην εκπφξην ηνπ ηδήξνπ (Υάιπβα). 

Η Δηαηξία έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε έδξα ην Υαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Σ.Κ. 15233) θαη 

θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Λακίαο, Σ.Κ. 

32011, ε δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο είλαη www.sidma.gr θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

(θιάδνο  Βαζηθά Μέηαιια).  

 

ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2011, εθηφο απφ ηελ εηαηξεία ΙΓΜΑ Α.Δ. 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάησζη εηαηξίεο: 

 Η θαηά 94% ζπγαηξηθή «ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ.» ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πιηθψλ 

επηθάιπςεο θαη πεηαζκάησλ, ε έδξα ηεο νπνίαο είλαη Υαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Σ.Κ. 15233) κε 

θεληξηθά γξαθεία δηνίθεζεο, ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ 

Λακίαο. 

 Η θαηά 100% ζπγαηξηθή Δηαηξία ζπκκεηνρψλ (holding) "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" κε έδξα ηελ 

Κχπξν ε νπνία ηδξχζεθε ηε ρξήζε 2005. 

 Οη θαηά 100% ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο "SIDMA Romania SRL" κε έδξα ηε Ρνπκαλία θαη "SIDΜΑ Bulgaria 

S.A" κε έδξα ηε Βνπιγαξία, κε ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε ηε κεηξηθή εηαηξεία κέζσ ηεο 

Κππξηαθήο Δηαηξίαο πκκεηνρψλ "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 

 
5.2 Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξία  

 

Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2011 

έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(going concern), ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ (accrual basis) θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο ηνπο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ (IFRIC) 

θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

Γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2011, έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο 

αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2010. 

 

Η θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ 

εθηηκήζεσλ θαη θξίζεσλ ζηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηα ππφινηπα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ηε γλσζηνπνίεζε ελδερνκέλσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ηα παξνπζηαδφκελα πνζά εζφδσλ θαη εμφδσλ 

θαηά ηηο ππφ εμέηαζε ρξήζεηο. 
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5.3 Νέα Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Πξνηύπσλ 

 

Νέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο: πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ 

θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή κεηαγελέζηεξα. Η εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

 

ΓΛΠ 24 (Σξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»  

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε επηρεηξεί λα κεηψζεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ζπλαιιαγψλ αλάκεζα ζε ζπλδεδεκέλα 

κέξε δεκνζίνπ (government-related entities) θαη λα απνζαθελίζεη ηελ έλλνηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο. 

πγθεθξηκέλα, θαηαξγείηαη ε ππνρξέσζε ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ δεκνζίνπ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο 

ιεπηνκέξεηεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ην δεκφζην θαη κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε δεκνζίνπ, απνζαθελίδεη 

θαη απινπνηεί ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο θαη επηβάιιεη ηε γλσζηνπνίεζε φρη κφλν ησλ ζρέζεσλ, 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππνινίπσλ αλάκεζα ζηα ζπλδεδεκέλα κέξε αιιά θαη ησλ δεζκεχζεσλ ηφζν ζηηο 

αηνκηθέο φζν θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Η ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ 

Όκηιν. 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Παξνπζίαζε»  

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη επεμεγήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξηζκέλα δηθαηψκαηα πξέπεη 

λα ηαμηλνκεζνχλ. πγθεθξηκέλα, δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο γηα ηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηδίσλ ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ νπνηνπδήπνηε λνκίζκαηνο απνηεινχλ ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο εάλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα 

πξνζθέξεη απηά ηα δηθαηψκαηα, δηθαηψκαηα πξναίξεζεο ή δηθαηψκαηα αγνξάο κεηνρήο αλαινγηθά ζε φινπο 

ηνπο πθηζηάκελνπο κεηφρνπο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ, κε παξαγψγσλ, ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ. Η 

ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε δελ έρεη επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 19 «Γηαγξαθή Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Τπνρξεώζεσλ κε ζπκκεηνρηθνύο ηίηινπο»  

Η Γηεξκελεία 19 αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ απφ ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ εθδίδεη ζπκκεηνρηθνχο 

ηίηινπο ζε έλαλ πηζησηή, πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνληζηεί, νιφθιεξε ή ελ κέξεη, κηα ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε. Η δηεξκελεία απηή δελ έρεη εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν.   

 

ΔΓΓΠΥΑ 14 (Σξνπνπνίεζε) «Όξηα Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ Καζνξηζκέλσλ Παξνρώλ, Διάρηζην 

Απαηηνύκελν ρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο»  

Οη ηξνπνπνηήζεηο εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηπηψζεηο: φηαλ ε νηθνλνκηθή νληφηεηα ππφθεηηαη ζε 

ειάρηζην απαηηνχκελν ζρεκαηηζκέλν θεθάιαην θαη πξνβαίλεη ζε πξφσξε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ γηα θάιπςε 

απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο επηηξέπνπλ ζε κία ηέηνηα νηθνλνκηθή νληφηεηα λα 

αληηκεησπίζεη ην φθεινο απφ κηα ηέηνηα πξφσξε πιεξσκή σο πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Η δηεξκελεία δελ έρεη 

εθαξκνγή ζηνλ Όκηιν. 

 

Σξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2010 

ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) 
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Οη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΠΥΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΓΛΠ πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ 

Μάην 2010. Δθφζνλ δελ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ. 

 

ΓΠΥΑ 3 «πλελώζεηο Δπηρεηξήζεσλ» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο παξέρνπλ επηπξφζζεηεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε: (α) ζπκθσλίεο ελδερφκελνπ ηηκήκαηνο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλελψζεηο επηρεηξήζεσλ κε εκεξνκελίεο απφθηεζεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ΓΠΥΑ 3 (2008), (β) ηελ επηκέηξεζε ηεο κε ειέγρνπζαο ζπκκεηνρήο, θαη (γ) ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ πιεξσκήο πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ απνηεινχλ κέξνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζπλέλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηβξαβεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αμίεο κεηνρψλ θαη πνπ δελ 

αληηθαηαζηάζεθαλ ή εθνχζηα αληηθαηαζηάζεθαλ.  

 

ΓΠΥΑ 7 «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Οη ηξνπνπνηήζεηο πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιέο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.  

 

ΓΛΠ 1 «Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ είηε ζηελ θαηάζηαζε κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ είηε 

ζηηο ζεκεηψζεηο.  

 

ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Ιδηαίηεξεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ ΓΛΠ 21, ΓΛΠ 28 θαη ΓΛΠ 31 πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ ΓΛΠ 27 (2008) πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κειινληηθά.  

 

ΓΛΠ 34 «Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά»  

Η ηξνπνπνίεζε δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο γλσζηνπνίεζεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε ζρέζε κε 

ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ζπλαιιαγέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαβνιψλ αλαθνξηθά κε επηκεηξήζεηο ζηελ 

εχινγε αμία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηελ πην πξφζθαηε 

εηήζηα έθζεζε.  

 

ΔΓΓΠΥΑ 13 «Πξνγξάκκαηα Πηζηόηεηαο Πειαηώλ» 

Η ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «εχινγε αμία», ζην πιαίζην ηεο επηκέηξεζεο ηεο 

επηβξάβεπζεο ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο πειαηψλ. 
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Πξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο από πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 

Ιαλνπαξίνπ 2012   

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2015) 

Σν ΓΠΥΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΓΛΠ (πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ) γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΛΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν ΓΛΠ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

επεθηείλεη ην ΓΠΥΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο θαη ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΠΥΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ 

θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Μφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα 

απφ ηελ 1 Ιαλνπαξίνπ 2015.  

 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ δελ δηεπξχλνπλ ηε ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ αιιά παξέρνπλ 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ε ρξήζε ηνπο επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ άιια 

πξφηππα. Σν ΓΠΥΑ 13 παξέρεη αθξηβή νξηζκφ ηεο εχινγεο αμίαο, θαζψο θαη νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο, αλεμάξηεηα απφ ην πξφηππν κε βάζε ην 

νπνίν γίλεηαη ρξήζε ησλ εχινγσλ αμηψλ. Δπηπιένλ, νη απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη 

θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» 

(εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 

2013) 

Απηή ε δηεξκελεία παξέρεη θαζνδήγεζε γηα ηε ινγηζηηθνπνίεζε ησλ δαπαλψλ ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζηείξσλ 

ππεξθείκελσλ («απνγχκσλζε») θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο νξπρείνπ. Βάζεη απηήο ηεο δηεξκελείαο, 

νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο 

έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 

λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Η δηεξκελεία 

έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο 

εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Η δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» - κεηαβηβάζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011) 

Η παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 
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πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμ’νινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη ζπλερηδφκελε 

αλάκεημε. Παξέρεη επίζεο θαζνδήγεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

ΓΛΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκόδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο 

πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2012) 

Η ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΛΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 

αθίλεηα επηκεηξψληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα».  Η 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα δηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα ζε δχν νκάδεο, κε βάζε ην αλ απηά ζην κέιινλ είλαη πηζαλφ λα κεηαθεξζνχλ 

ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ αλαγλψξηζε θαη επηκέηξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ησλ παξνρψλ εμφδνπ απφ ηελ ππεξεζία (θαηάξγεζε ηεο κεζφδνπ 

ηνπ πεξηζσξίνπ), θαζψο θαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο φισλ ησλ παξνρψλ ζε εξγαδνκέλνπο. Οη βαζηθέο αιιαγέο 

αθνξνχλ θπξίσο ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαινγηζηηθψλ θεξδψλ θαη δεκηψλ, ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ θφζηνπο 

πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο, ζην 

ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη 

ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε απηή ηελ ηξνπνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη επηπιένλ πιεξνθφξεζε ε νπνία ζα 

βνεζήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κίαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

επίδξαζε ή ηελ πηζαλή επίδξαζε πνπ ζα έρνπλ νη ζπκθσλίεο γηα δηαθαλνληζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπκςεθηζκφ πνπ 

ζρεηίδεηαη κε αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο, ζηελ νηθνλνκηθή 

ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο. Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΛΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 32 παξέρεη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε θάπνηεο απαηηήζεηο 

γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο.  Η ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Οκάδα πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013) 

 

Σν ΓΛΠ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΠΥΑ 10, ΓΠΥΑ 

11, ΓΠΥΑ 12, ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε), ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή 

ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Σα πξφηππα δελ έρνπλ πηνζεηεζεί 

αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ο Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν ΓΠΥΑ 10 αληηθαζηζηά ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ ελνπνίεζε, πνπ 

παξέρνληαη ζην ΓΛΠ 27 θαη ζην SIC 12. Σν λέν πξφηππν αιιάδεη ηνλ νξηζκφ ηνπ ειέγρνπ σο θαζνξηζηηθνχ 

παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί εάλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ελνπνηείηαη. Σν πξφηππν 

παξέρεη εθηεηακέλεο δηεπθξηλίζεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο κία 

νηθνλνκηθή νληφηεηα (επελδπηήο) κπνξεί λα ειέγρεη κία άιιε νηθνλνκηθή νληφηεηα (επέλδπζε). Ο 

αλαζεσξεκέλνο νξηζκφο ηνπ ειέγρνπ εζηηάδεη ζηελ αλάγθε λα ππάξρεη ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα (ε 

δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο απνδφζεηο) θαη νη κεηαβιεηέο 

απνδφζεηο (ζεηηθέο, αξλεηηθέο ή θαη ηα δχν) πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη έιεγρνο. Σα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην (protective rights), θαζψο 

επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»  

Σν ΓΠΥΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα 

θαη ηηο ππνρξεψζεηο, παξά ζηε λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη ηχπνη ησλ ζπκθσληψλ πεξηνξίδνληαη ζε δχν: απφ 

θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Η κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ είλαη πιένλ 

επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε κέζνδν ηεο 

θαζαξήο ζέζεο. Οη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη ζπκκεηέρνληεο ζε 

απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν 

παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ 

θνηλνχ έιεγρνο. 

 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»  

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζεκαληηθψλ θξίζεσλ θαη ππνζέζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο αλαγλψζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα αμηνινγήζνπλ ηε θχζε, ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο, απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο θαη 

κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Μία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα πξνβεί ζε θάπνηεο ή φιεο απφ ηηο παξαπάλσ γλσζηνπνηήζεηο ρσξίο λα είλαη ππνρξεσκέλε λα εθαξκφζεη ην 

ΓΠΥΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΠΥΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΛΠ 27 ή 28. 
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ΓΛΠ 27 (Σξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο»  

Σν Πξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΠΥΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα 

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΛΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΛΠ 27 

νξίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο ζπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΛΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο» 

θαη ηνπ ΓΛΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΛΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΛΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

πγγελείο επηρεηξήζεηο». Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ είλαη λα νξίζεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ αλαθνξηθά κε 

ηηο επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο θαη λα παξαζέζεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

θαζαξήο ζέζεο θαηά ηε ινγηζηηθή ησλ επελδχζεσλ ζε ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11.  

 
 

5.4 Δλνπνίεζε Θπγαηξηθώλ θαη πγγελώλ επηρεηξήζεσλ 

(α) Θπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο 

Οη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο επί ησλ νπνίσλ αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Οη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη 

πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ απνθηάηαη ν έιεγρνο επ’ απηψλ θαη παχνπλ λα 

ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ δελ πθίζηαηαη ηέηνηνο έιεγρνο. Η ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ ζπγαηξηθψλ. Σν θφζηνο κηαο εμαγνξάο ππνινγίδεηαη 

σο ην άζξνηζκα ησλ εχινγσλ αμηψλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπλαιιαγήο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζθέξνληαη, ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πθίζηαληαη ή αλαιακβάλνληαη πιένλ 

νπνηνπδήπνηε θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ εμαγνξά. Σα απνθηψκελα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νη 

ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζπλαιιαγήο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο κεηνςεθίαο. 

 

Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο εμαγνξάο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ απνθηψκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, αλαγξάθεηαη σο 

ππεξαμία. Όηαλ ην θφζηνο ηεο εμαγνξάο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ απνθηψκελσλ ζηνηρείσλ 

ελεξγεηηθνχ, ππνρξεψζεσλ θαη ελδερφκελσλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπγαηξηθήο πνπ απνθηήζεθε, ε δηαθνξά 

αλαγλσξίδεηαη άκεζα ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο. ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ε εηαηξεία 

απνηηκά ηηο ζπκκεηνρέο ηεο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζην θφζηνο θηήζεο απηψλ κεηνχκελν κε ηπρφλ απνκείσζε 

ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

 

Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ 

δελ αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαη δηαθξηηά ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ζε δηαθξηηή γξακκή ζηα ίδηα θεθάιαηα ηεο ελνπνηεκέλεο θαηάζηαζεο 

ηζνινγηζκνχ.  
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Όζνλ αθνξά ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ηηκήκαηνο πνπ θαηαβιήζεθε θαη ηνπ απνθηεζέληνο ζρεηηθνχ κεξηδίνπ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο ζπγαηξηθήο θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Κέξδε ή δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πψιεζε 

ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο θαηαρσξνχληαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα. Όζν αθνξά ηηο πσιήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνςεθίαο, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ιεθζέλησλ πνζψλ θαη ηνπ 

ζρεηηθνχ κεξηδίνπ ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο θαηαρσξείηαη επίζεο ζηα ίδηα θεθάιαηα 

 

Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δηαγξάθνληαη. Οη απξαγκαηνπνίεηεο δεκηέο δηαγξάθνληαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη έλδεημε 

απνκείσζεο ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ κεηξηθή εηαηξία ηνπ Oκίινπ. 

Η εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγαηξηθψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο κεηξηθήο 

Δηαηξίαο. 

 

 (β) πγγελείο επηρεηξήζεηο 

πγγελείο επηρεηξήζεηο απνθαινχληαη νη λνκηθέο νληφηεηεο φπνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ, κεηά δηθαησκάησλ 

ςήθνπ, είλαη κεηαμχ 20% θαη 50%, θαζψο θαη νη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Όκηινο αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή αιιά 

δελ ηηο ειέγρεη. Οη επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο ινγηζηηθνπνηνχληαη κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

θαη αξρηθά θαηαρσξνχληαη ζην θφζηνο θηήζεο. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο 

εκπεξηέρνπλ ηελ ππεξαμία (θαζαξή απφ νπνηεζδήπνηε δεκίεο απφ απαμίσζε) πνπ αλαγλσξίζηεθε θαηά ηελ 

εμαγνξά. 

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ ζηα θέξδε ή δεκηέο πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηελ 

εμαγνξά ησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Οκίινπ 

επί ησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηά απφ ηελ εμαγνξά αλαγλσξίδεηαη ζηα ινηπά απνζεκαηηθά ηνπ 

Οκίινπ. Οη ζσξεπηηθέο, κεηά απφ ηελ εμαγνξά, κεηαβνιέο ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

ηξνπνπνηνχληαη έλαληη ηνπ εκθαληδφκελνπ πνζνχ ηεο επέλδπζεο. 

Σα κε πξαγκαηνπνηεζέληα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηνπ Οκίινπ θαη ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ 

απαιείθνληαη θαηά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ ζηηο εηαηξίεο απηέο. Οη κε πξαγκαηνπνηεζείζεο δεκηέο 

απαιείθνληαη επίζεο, εθηφο εάλ ε ζπλαιιαγή παξέρεη έλδεημε απαμίσζεο ησλ ζηνηρείνπ ελεξγεηηθνχ φπνπ 

κεηαθέξζεθε. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο εκπεξηέρνπλ ππεξαμία πνπ πξνέθπςε θαηά 

ηελ εμαγνξά ηνπο. Όηαλ ε αλαινγία ηνπ Οκίινπ ζηηο δεκηέο κηαο ζπγγελνχο επηρείξεζεο ηζνχηαη ή ππεξβαίλεη 

ην πνζφ ζπκκεηνρήο ηνπ, ηφηε ν Όκηινο δελ αλαγλσξίδεη πεξαηηέξσ δεκηέο, εθηφο εάλ έρεη αλεηιεκκέλεο 

ππνρξεψζεηο ή πξαγκαηνπνίεζε πιεξσκέο γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ απηψλ. 

Οη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ ζπγγελψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί, φπνηε θξίζεθε απαξαίηεην, γηα λα είλαη 

ζπλεπείο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ Όκηιν. 

Η εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ ζπγγελψλ εηαηξηψλ ζπκπίπηεη κε απηή ηεο 

κεηξηθήο Δηαηξίαο. 
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5.5 Γνκή ηνπ Οκίινπ  

Οη ζπγαηξηθέο θαη νη ζπγγελείο εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε, καδί κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, 

ηε κέζνδν ελνπνίεζεο θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, είραλ σο εμήο: 

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ Α.Δ. Μεηξηθή - Μεηξηθή Διιάδα

ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ. 94% 0% 94% Διιάδα Παξαγσγή Παλέισλ

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Κχπξνο πκκεηνρηθή

SIDMA Romania SRL 0% 100% 100% Ρνπκαλία Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Υάιπβα

SIDMA Bulgaria S.A 0% 100% 100% Βνπιγαξία Κέληξν Δπεμεξγαζίαο Υάιπβα

Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο

Υώξα 

Δγθαηάζηαζεο Μέζνδνο ΔλνπνίεζεοΔπσλπκία

Άκεζν 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

Έκκεζν 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

πλνιηθό 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

 

 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ «ΙΓΜΑ Α.Δ.» πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ «ΙΓΔΝΟΡ Α.Δ.», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ 

Μεζνγείσλ 2-4. Σν πνζνζηφ κε ην νπνίν ελνπνηνχληαη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 24,23%.  

 

5.6 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ο Όκηινο, κε αθεηεξία ηε ρξήζε 2009, εθαξκφδεη ην ΓΠΥΑ 8 «Λεηηνπξγηθνί Σνκείο» ην νπνίν αληηθαζηζηά ην 

ΓΛΠ 14 «Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα Γξαζηεξηφηεηαο». χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 8, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη ζηελ «δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε». Η πξνζέγγηζε απηή επηβάιιεη 

ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη εμσηεξηθά γηα ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο λα είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη 

ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δνκέο ηνπ Οκίινπ θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ εζσηεξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ν νπνίνο, ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ΙΓΜΑ, ζεσξείηαη φηη είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηκέηξεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ν Όκηινο είλαη 

νξγαλσκέλνο ζε θέληξα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε 

θχζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Η ΙΓΜΑ έρεη δχν ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνλ ηνκέα ράιπβα 

θαη ηνλ ηνκέα ησλ παλέισλ.   

Ο Σνκέαο ράιπβα απαξηίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο ηεο  Μεηξηθήο ΙΓΜΑ ΑΔ 

θαζψο θαη ησλ Θπγαηξηθψλ ζηα Βαιθάληα SIDMA BULGARIA S.A. θαη SIDMA ROMANIA S.R.L. ζηε Βνπιγαξία 

θαη Ρνπκαλία αληίζηνηρα. 

Ο Σνκέαο παλέισλ απαξηίδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο παλέισλ, ηεο Θπγαηξηθήο 

εηαηξίαο ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ.. 
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εκ: Έρεη γίλεη απαινηθή ησλ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ 

Δπηπιένλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ σο πξνο ηε γεσγξαθηθή δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ 

νκίινπ, εληφο ηεο Διιάδνο θαη ζην εμσηεξηθφ θαζψο επίζεο θαη ε αλάιπζε θαηά ιεηηνπξγηθφ ηνκέα.  

Πνζά  ζε επξψ             

Δηαηξία Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνια Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνια
Μεηξηθή 53.837.612 6.990.147 60.827.759 66.726.811 3.546.857 70.273.668

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΔ 11.813.530 0 11.813.530 10.756.629 2.049.751 12.806.381

SIDMA Bulgaria 0 13.989.944 13.989.944 0 13.583.731 13.583.731

SIDMA Romania 0 25.569.890 25.569.890 0 23.178.449 23.178.449

ύλνιν  Οκίινπ 65.651.142 46.549.981 112.201.123 77.483.441 42.358.788 119.842.229

31.12.201031.12.2011

 

 

5.7 πλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Νφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξίαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

 

πλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα – Απνηίκεζε απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα  

Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα ησλ ελνπνηεκέλσλ εηαηξεηψλ θαηαρσξνχληαη κε ηελ ηζνηηκία ηνπ μέλνπ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  

Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο 

ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο, πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ είζπξαμε ή απνηίκεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, θαζψο θαη εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εμφθιεζε ή απνηίκεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε μέλν 

λφκηζκα, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 
 

5.8 Δλζώκαηα πάγηα 

Οη ελζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη 

ηπρφλ απνκείσζε, κε εμαίξεζε ηα γήπεδα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην θφζηνο θηήζεο κείνλ ηπρφλ 

απνκείσζε. 

 

Σν θφζηνο θηήζεο πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε ησλ ελζψκαησλ 

αθηλεηνπνηήζεσλ. Μεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 
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ή εθφζνλ θξηζεί πην θαηάιιειν, αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ πάγην, κφλν φηαλ ζεσξείηαη πηζαλφλ φηη ζα 

πξνθχςνπλ κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ Όκηιν θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην θφζηνο ηνπ παγίνπ 

κπνξεί λα επηκεηξεζεί αμηφπηζηα. Σν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε αγνξάο ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θεθαιαηνπνηνχληαη θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ παγίνπ γηα κειινληηθή ρξήζε. Λνηπέο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο σο 

έμνδα. 

 

Οη απνζβέζεηο ησλ ελζψκαησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη, κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο 

δσήο ηνπο πνπ εθηηκήζεθε απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ, σο εμήο: 

 

- Κηίξηα (Γεληθήο Υξήζεσο, Απνζήθεο θαη Βηνκεραλνζηάζηα)                       20 - 33 έηε 

- Μεραλήκαηα & Λνηπφο Μεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                              5 - 20  έηε  

- Απηνθίλεηα – Ορήκαηα                                           6,5 - 9 έηε  

- Μεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο                                                  4 έηε  

- Έπηπια θαη Λνηπφο εμνπιηζκφο                                                6,5 έηε  

 

Σα γήπεδα-νηθφπεδα θαζψο θαη ηα πάγηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο (ππφ εθηέιεζε) δελ 

απνζβέλνληαη. Βειηηψζεηο ζε κηζζσκέλα αθίλεηα απνζβέλνληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα κίζζσζεο.  

 

Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε θάζε 

εκεξνκελία θαηαξηίζεσο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ 

ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 

Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο 

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

Ωθέιηκεο δσέο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ θαη εμνπιηζκφο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: 

 

Η δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ 

βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ. Καηά ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε ε Γηνίθεζε ηνπ νκίινπ ιφγσ θαη ηεο 

δηαξθνχο κεηνχκελεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ, ζηεξηδφκελε θαη ζε ζρεηηθή έθζεζε 

αλεμάξηεηνπ εθηηκεηή επαλαπξνζδηφξηζε ηελ σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ 

νκίινπ ζε 5-20 έηε.  

Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ έγηλε θακία αιιαγή ζηελ εθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ. 
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5.9 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Α. Τπεξαμία 

Η ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ αμίαο θηήζεσο θαη εχινγεο αμίαο ησλ επί κέξνπο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ απφθηεζε ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξεηψλ. Η 

ππεξαμία θαηά ηελ απφθηεζε ησλ ζπγγελψλ εηαηξεηψλ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία θηήζεσο ηεο επέλδπζεο. Η 

ππεξαμία ειέγρεηαη εηεζίσο γηα απνκείσζε θαη απεηθνλίδεηαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ δεκίεο απνκείσζεο. Σα 

θέξδε θαη νη δεκίεο θαηά ηελ δηάζεζε ησλ ζπγαηξηθψλ ή ζπγγελψλ πξνζδηνξίδνληαη ιακβαλνκέλεο ππφςε θαη 

ηεο ζρεηηθήο ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πσιεζείζα νηθνλνκηθή κνλάδα.  

Γηα ζθνπνχο ειέγρνπ ηεο ππεξαμίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη απνκείσζε, ε ππεξαμία 

θαηαλέκεηαη ζηηο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Κάζε ζπγαηξηθή ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 

B. Λνγηζκηθό 

Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο δηελεξγνχληαη κε 

ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ε νπνία είλαη 4 έηε πεξίπνπ. 

Δηδηθά γηα ην ινγηζκηθφ SAP ην νπνίν ε Δηαηξία εγθαηέζηεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ 

Ινχιην ηνπ 2005, ε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο απηνχ νξίζηεθε απφ ην Γ ζε 8 έηε.  

 
 

5.10 Απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ  

Σα ζηνηρεία ηνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ έρνπλ απεξηφξηζηε σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηηαη ζε έιεγρν 

απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ζε θάζε εκεξνκελία θαηάξηηζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

Σα απνζβεζηέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφθεηληαη θαη ζε έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ 

ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.  

Η αλαθηήζηκε αμία είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ κεηαμχ θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο. Η 

δεκία ιφγσ κείσζεο ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αλαγλσξίδεηαη απφ ηελ επηρείξεζε, φηαλ ε 

ινγηζηηθή αμία ησλ ζηνηρείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο δπλαηέο 

κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη’ απνηειέζκαηα φηαλ 

πξνθχπηνπλ.      

 
5.11 πκκεηνρέο-Υξεόγξαθα 

Δληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο, πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% 

ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIDMA WORLDWIDE LIMITED θαηά 1.050.000 €.  

 

Πέξαλ απηψλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία άιιε κεηαβνιή ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπ Οκίινπ.  

ηελ παξάγξαθν 5.5 αλαθέξεηαη ε κέζνδνο ελνπνίεζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπ Οκίινπ. 

 
5.12 Απνζέκαηα 

Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ αμίαο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Η 

αμία θηήζεο ησλ απνζεκάησλ πεξηιακβάλεη θάζε είδνπο δαπάλε ε νπνία απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα θζάζνπλ 

ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη ζέζε ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη δε βάζεη ηεο κεζφδνπ ηνπ εηήζηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ 

φξνπ. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Η θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 
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αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 

δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

5.13 Παξάγσγα θαη Λνγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

Όια ηα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αξρηθψο αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία θαηά 

ηελ εκεξνκελία δηαθαλνληζκνχ θαη αθνινχζσο απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία. Σα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ε εχινγε αμία είλαη ζεηηθή θαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο φηαλ ε εχινγε αμία είλαη αξλεηηθή. Η εχινγε αμία ηνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή πνπ έρνπλ 

ζε κηα ελεξγφ αγνξά, ή κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηερληθψλ απνηίκεζεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ελεξγφο 

αγνξά γηα ηα κέζα απηά. 

 

H κέζνδνο αλαγλψξηζεο ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο εμαξηάηαη απφ ην εάλ έλα παξάγσγν έρεη πξνζδηνξηζζεί σο 

αληηζηαζκηζηηθφ ζηνηρείν θαη εάλ πξφθεηηαη γηα αληηζηάζκηζε απφ ηε θχζε ηνπ ζηνηρείνπ πνπ αληηζηαζκίδεη.  

Κέξδε ή δεκίεο απφ ηελ κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ηεο εχινγεο αμίαο ησλ παξαγψγσλ πνπ δελ 

αλαγλσξίδνληαη ζαλ κέζα αληηζηάζκηζεο, αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Η Δηαηξία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηζηηθή ηεο αληηζηάζκηζεο ζηελ πεξίπησζε φπνπ θαηά ηελ έλαξμε ηεο αληηζηαζκηζηηθήο 

ζπλαιιαγήο θαη ηελ επαθφινπζε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε Δηαηξία κπνξεί λα 

πξνζδηνξίδεη θαη λα ηεθκεξηψλεη ηελ αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ αληηζηαζκηδφκελνπ ζηνηρείνπ θαη ηνπ 

κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαθνξηθά κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

αληηζηάζκηζεο. Δπηπιένλ ινγηζηηθή ηεο αληηζηάζκηζεο αθνινπζείηαη κφλν φηαλ ε αληηζηάζκηζε αλακέλεηαη λα 

είλαη άθξσο απνηειεζκαηηθή θαη κπνξεί λα επηκεηξεζεί κε αμηνπηζηία θαη ζε ζπλερή βάζε, γηα φιεο ηηο 

θαιππηφκελεο πεξηφδνπο αλαθνξάο γηα ηηο νπνίεο είρε πξνζδηνξηζηεί, σο πξνο ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο εχινγεο αμίαο ή ησλ ηακηαθψλ ξνψλ πνπ απνδίδνληαη ζηνλ αληηζηαζκηδφκελν θίλδπλν. Η 

Δηαηξεία δηελεξγεί αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. 

 
5.14 Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

Με ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε Δηαηξία πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθαινχλ 

κεηαβνιή ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη πξνέξρνληαη απφ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ ή κία ππνρξέσζε ή κία 

κειινληηθή ζπλαιιαγή θαη ε κεηαβνιή απηή ζα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο. Γηα ηα παξάγσγα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο αληηζηαζκηζηηθά κέζα ζε κηα ζρέζε αληηζηάζκηζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλνη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί. Γηα λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

αλαγλψξηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο, κία αληηζηαζκηζηηθή ζρέζε ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλα 

απζηεξέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε, ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αληηζηάζκηζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηκέηξεζεο ηεο. 

 

Καηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ε Δηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ζπγθεθξηκέλα ζπκβφιαηα αληαιιαγήο επηηνθίνπ 

(interest rate swaps) σο αληηζηαζκηζηηθά εξγαιεία γηα ζρέζεηο αληηζηάζκηζεο ηακεηαθψλ ξνψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ κεηαβιεηνχ επηηνθίνπ. 

 

Οη κεηαβνιέο ζηε ινγηζηηθή αμία ηνπ απνηειεζκαηηθνχ κέξνπο ηνπ κέζνπ αληηζηάζκηζεο αλαγλσξίδνληαη ζηα 

ίδηα θεθάιαηα ελψ ην αλαπνηειεζκαηηθφ κέξνο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο. Σα 

πνζά πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα κεηαθέξνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο ζηηο 

πεξηφδνπο πνπ ηα αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 
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Όηαλ έλα ζηνηρείν αληηζηάζκηζεο ηακηαθψλ ξνψλ εθπλεχζεη ή πσιεζεί, δηαθνπεί ή αζθεζεί ρσξίο λα 

αληηθαηαζηαζεί ή φηαλ έλα αληηζηαζκηδφκελν ζηνηρείν δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα γηα ηε ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο θάζε ζσξεπηηθφ θέξδνο ή δεκία πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα εθείλε ηε ζηηγκή παξακέλεη ζηα 

ίδηα θεθάιαηα θαη αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε πξνζδνθψκελε ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηεζεί. Δάλ ε ζρεηηδφκελε 

ζπλαιιαγή δελ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πνζφ κεηαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα. 

 

5.15 Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία (αμία ηηκνινγίνπ), 

αθαηξνπκέλσλ ησλ κε εηζπξαθηέσλ πνζψλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  

Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή 

απφδεημε φηη ν φκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φιν ή κέξνο ηνπ πνζνχ πνπ νθείιεηαη κε βάζε ηνπο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο.  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ.  

Σν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα, ελψ νη επηζθαιείο απαηηήζεηο δηαγξάθνληαη 

έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 

 

5.16 πκςεθηζκόο  

Όπνπ ππάξρεη λνκηθά  εθηειέζηκν δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ γηα αλαγλσξηζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη ππάξρεη ε πξφζεζε ηαθηνπνίεζεο ηεο ππνρξέσζεο θαη παξάιιειεο 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή ηαθηνπνίεζεο µε ζπκςεθηζκφ, φιεο νη ζρεηηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηδξάζεηο ζπκςεθίδνληαη. 

 
5.17  Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη ηηο 

βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνίεζεο θαη ρακεινχ ξίζθνπ. 

 

5.18  Καηερόκελα πξνο πώιεζε πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία 

Σα θαηερφκελα πξνο πψιεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αθνξνχλ πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο ησλ 

νπνίσλ ε ινγηζηηθή αμία ζα αλαθηεζεί κέζσ κίαο ζπλαιιαγήο πψιεζεο παξά κέζσ ηεο ζπλερηδφκελεο ρξήζεο 

ηνπο απφ ηελ Δηαηξία θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Γ.Π.Υ.Α 5. Η εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ην πάγην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ραξαθηεξίζηεθε σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε, είλαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγηλε 

δηαζέζηκν πξνο πψιεζε θαη ε Δηαηξία έρεη ηελ πξφζεζε λα ην εθπνηήζεη εληφο έηνπο. 

 
5.19  Μεηνρηθό θεθάιαην  

Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  

Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο 

θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ ή ηεο Γηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Άκεζα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έθδνζε κεηνρψλ γηα ηελ απφθηεζε επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ 

επηρεηξήζεσλ απηψλ.  

Η αμία θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ, κεησκέλεο κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε), 

εκθαλίδεηαη αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ νκίινπ, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή 

αθπξσζνχλ. Κάζε θέξδνο ή δεκηά απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ, θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά 

θφζηε θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
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5.20 Πξνγξάκκαηα Υνξήγεζεο Μεηνρώλ ζε Μέιε ηνπ Γ θαη ζε ηειέρε  

Η εηαηξεία έρεη ζε ηζρχ πξνγξάκκαηα δηάζεζεο κεηνρψλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζε δηνηθεηηθά 

ζηειέρε ηνπ Οκίινπ ΙΓΜΑ Α.Δ. κέζσ άζθεζεο δηθαησκάησλ πξναίξεζεο. Σν θφζηνο ησλ ελ ιφγσ 

ζπλαιιαγψλ νξίδεηαη σο ε εχινγε αμία ησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία παξαρψξεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ηελ Γηνίθεζε. Η εχινγε αμία πξνζδηνξίδεηαη κέζσ θαηάιιεισλ κνληέισλ απνηίκεζεο. Σν 

θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αλαγλσξίδεηαη ζαλ δαπάλε ζηα απνηειέζκαηα κε 

αληίζηνηρε πίζησζε ζε ηδηαίηεξν απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα ζηηο ρξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

ηθαλνπνηνχληαη ζηαδηαθά νη πξνυπνζέζεηο θαηνρχξσζεο ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ.  

 
5.21 Γαλεηζκόο 

Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Σπρφλ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εηζπξαρζέληνο πνζνχ (θαζαξφ απφ ηα ζρεηηθά έμνδα) θαη 

ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλεηζκνχ βάζεη ηεο κεζφδνπ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

Σα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη ππνρξέσζε εμφθιεζεο εληφο 

δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη 

σο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Σέινο, νη δφζεηο ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ πνπ είλαη εμνθιεηέεο εληφο 

ηεο επφκελεο ρξήζεσο απφ ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ Ιζνινγηζκνχ, ραξαθηεξίδνληαη σο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Παζεηηθνχ.  

 
5.22 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ελζσκάησλ παγίσλ, πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη κεηαθέξνληαη σο έζνδα ζηελ θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, κε 

ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 
5.23  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο ηξέρνληεο θφξνπο, ηνπο αλαβαιιφκελνπο θφξνπο θαζψο θαη ηηο 

πξνβιέςεηο γηα πξφζζεηνπο θφξνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

Ο θφξνο εηζνδήκαηνο αλαγλσξίδεηαη ζην ινγαξηαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ, εθηφο απφ ην θφξν πνπ αθνξά 

ζπλαιιαγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα, νπφηε θαη ν θφξνο θαηαρσξείηαη ζηα ίδηα 

θεθάιαηα. 

Καηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δελ έρεη ππνινγηζηεί θφξνο εηζνδήκαηνο ιφγσ δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο ηφζν γηα 

ηε κεηξηθή εηαηξεία, φζν θαη γηα ηηο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλνπνίεζε.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ζπκςεθηζζνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Η αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε 

επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη θαηά ηελ έθηαζε πνπ δελ είλαη πιένλ πηζαλφ 

φηη επαξθέο θνξνινγεηέν θέξδνο ζα είλαη δηαζέζηκν γηα λα επηηξέςεη ηελ αμηνπνίεζε ηεο σθέιεηαο κέξνπο ή 

ηνπ ζπλφινπ απηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο.  

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ππνινγίδνληαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 

πνπ αλακέλνληαη λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζα ηαθηνπνηεζεί ε απαίηεζε ή ε ππνρξέσζε, 
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ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Γηα ηε ρξήζε 2011, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε έρεη ππνινγηζηεί κε πνζνζηφ 20%.  

Οη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Μφλν κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιή ζηελ αμία ηεο απαίηεζεο ή ππνρξέσζεο πνπ ρξεψλεηαη απεπζείαο 

ζηα ίδηα θεθάιαηα ρξεψλνληαη ή πηζηψλνληαη απεπζείαο ζηα ίδηα θεθάιαηα. 

 

Ο Όκηινο αλαγλσξίδεη κία πξνεγνπκέλσο κε αλαγλσξηζκέλε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε θαηά ηελ 

έθηαζε πνπ είλαη πηζαλφ φηη κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο ζα επηηξέςεη ηελ αλάθηεζε ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγηθήο απαίηεζεο. 

 

 
5.24 Παξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

(β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Οη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Σν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά.  

 
5.25 Πξνβιέςεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο. 

Ο φκηινο ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο φηαλ: i. ππάξρεη παξνχζα λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε, απνηέιεζκα ησλ 

γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο ii. Δίλαη πηζαλή ε εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε γηα ην 

δηαθαλνληζκφ ηεο ππνρξέσζεο iii. Σν πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο γλσζηνπνηνχληαη, αιιά δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εθηφο θαη εάλ ε πηζαλφηεηα γηα εθξνή πφξσλ ή εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη κεγάιε.  

 
5.26  Αλαγλώξηζε εζόδσλ-εμόδσλ 

Σα έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. (accrual basis).  

 

Σα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 

θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  

 

Σα δηεηαηξηθά έζνδα-έμνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο.  

 

(α) Πσιήζεηο αγαζώλ 

Οη πσιήζεηο αγαζψλ θαηαρσξνχληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά γίλνληαη 

απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.  
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(β) Έζνδα από ηόθνπο 

Σα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

(γ) Μεξίζκαηα 

Σα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

 
5.27 Μηζζώζεηο 

Μηζζψζεηο ελζσκάησλ παγίσλ φπνπ ν Όκηινο έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Οη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη 

θαηά ηε ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, κε ηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ εχινγεο αμίαο ησλ κηζζσκέλσλ ελζσκάησλ 

παγίσλ θαη ηεο παξνχζεο αμίαο ησλ ειαρίζησλ κηζζσκάησλ. Κάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε 

ππνρξέσζε. Η ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Οη ηφθνη θαηαρσξνχληαη ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο έηζη ψζηε λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ 

πεξηνδηθφ επηηφθην γηα ην ππφινηπν ηεο ππνρξέσζεο ζε θάζε εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ. Σα ελζψκαηα πάγηα 

πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 

 
5.28 Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Η δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαζψο θαη ε δηαλνκή θεξδψλ ζην δηεπζπληηθφ 

πξνζσπηθφ θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή απηή εγθξίλεηαη απφ 

ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

 
5.29 Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ΥΚ) /Παξάγνληεο ΥΚ 

(α) Πηζησηηθόο θίλδπλνο 

Η κεηξηθή Δηαηξία  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Οη ρνλδξηθέο πσιήζεηο 

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Σν έηνο 2011 θαλέλαο πειάηεο δελ είρε ζπκκεηνρή 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξε ηνπ 2.0% ελψ ππήξρε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ (πεξηζζφηεξνη 

απφ 1,600 ελεξγνί πειάηεο). Οη ιηαληθέο πσιήζεηο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. 

 

 (β) Κίλδπλνο ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ.   

Ο Όκηινο δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν 

κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.  

Ο θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Γάλεηα κε κεηαβιεηφ 

επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν ζε θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ. Γάλεηα κε ζηαζεξφ επηηφθην εθζέηνπλ ηνλ φκηιν ζε 

θίλδπλν κεηαβνιήο ηεο εχινγεο αμίαο. Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα δηαηεξεί κέξνο ησλ δαλείσλ ηνπ ζε 

κεηαβιεηφ θαη κέξνο ζε ζηαζεξφ επηηφθην.  
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Ο Όκηινο δελ ζεσξεί πηζαλή κία άκεζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ Euribor δεδνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο  

θαηάζηαζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πινπνηήζεη 

ζπλαιιαγέο δηαρείξηζεο επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ. Σέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζα επηβάξπλαλ, ηνπιάρηζηνλ 

πξνζσξηλά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη ζα αχμαλαλ ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 

 

Η δηαθχκαλζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ζε επίπεδν νκίινπ αλάινγα κε ην κέζν δαλεηζκφ θαίλεηαη 

παξαθάησ: 
 

Κάζε κηζή κνλάδα απμνκείσζεο ζην κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ην 2011 (πεξίπνπ 6,3%) γηα δαλεηζκφ χςνπο 

€ 117 εθ., επηθέξεη εηήζηα δηαθχκαλζε ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ηνπ Οκίινπ, χςνπο € 585 ρηι. θαη θαηά 

επέθηαζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. 

 

(γ) Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Μέζα ζην 2011 ε Γηνίθεζε κεηά απφ δηαπξαγκαηεχζεηο κε εγρψξηεο θαη μέλεο 

ηξάπεδεο αλαλέσζε καθξνπξφζεζκα δάλεηα χςνπο € 70 εθ. πεξίπνπ.  

Ο Όκηινο έρεη πάγηα ηαθηηθή λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηνπ θαη αλά πάζα 

ρξνληθή πεξίνδν λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα ή ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ.  

 

(δ) Κίλδπλνο απμνκείσζεο ηηκώλ πξώησλ πιώλ 

Οη ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ππαγνξεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ 

πιψλ. Οη απμνκεηψζεηο ζηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ επεξεάδνπλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ην 

πεξηζψξην θέξδνπο ηεο Δηαηξίαο, θαζφζνλ νη κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο πψιεζεο ησλ πξντφλησλ δελ δχλαηαη λα 

είλαη απφιπηα ζπγρξνληζκέλεο κε ηηο κεηαβνιέο ηηκψλ ησλ αγνξψλ θαη κε ηηο κεηαβνιέο ηηκψλ ησλ 

απνζεκάησλ ηεο Δηαηξίαο. Η απμνκείσζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηάιισλ δελ θαιχπηεηαη κε πξάμεηο αληηζηάζκηζεο 

θηλδχλνπ (hedging) απφ ηελ Δηαηξεία κε απνηέιεζκα  λα  επεξεάδνληαη  αληίζηνηρα ηα απνηειέζκαηά ηεο 

κέζσ ππνηίκεζεο ή ππεξηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ. 

Δληνχηνηο, ε Δηαηξία δηαηεξεί δηαξθή επαθή θαη άξηζηε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο βαζηθνχο πξνκεζεπηέο ηεο, 

κε απνηέιεζκα λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα φιεο ηηο εμειίμεηο ζηε δηεζλή αγνξά ηνπ ράιπβα, θξνληίδνληαο λα 

πξνεηνηκάδεηαη έγθαηξα θαη λα ηξνπνπνηεί ηελ εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή (αγνξέο θαη πσιήζεηο) αλαιφγσο ησλ 

εθάζηνηε δηακνξθνχκελσλ ηάζεσλ.  

 

(ε) πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ο Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη 

ζε Δπξψ. Ωζηφζν, κέξνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Οκίινπ γίλεηαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Ο Όκηινο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηεί ζπκβάζεηο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. 

Δπηπιένλ ππάξρεη έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Θπγαηξηθή εηαηξεία ζηε Ρνπκαλία). Πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεί, γηα ηηο επελδχζεηο 

ζε ζπγαηξηθέο εμσηεξηθνχ, ησλ νπνίσλ ε θαζαξή ζέζε είλαη εθηεζεηκέλε ζε ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν 

κεηαηξνπήο, σο θπζηθφ αληηζηαζκηζηηθφ κέζν, δαλεηζκφ ζην αληίζηνηρν λφµηζµα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ 

κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ησλ ηνπηθψλ λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε 

ην επξψ. 
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5.30 Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Η πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ ζπλίζηαηαη ζηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο βάζεο θεθαιαίνπ, ψζηε λα δηαηεξεί ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ επελδπηψλ, πηζησηψλ θαη ηεο αγνξάο ζ’ απηφλ θαη λα επηηξέπεη ηελ κειινληηθή αλάπηπμε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νξίδεη σο ηα 

θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξψληαο ηα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο, 

θαζψο επίζεο παξαθνινπζεί ην επίπεδν ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Ο Όκηινο πξνζπαζεί λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ πςειφηεξσλ απνδφζεσλ πνπ ζα ήηαλ εθηθηέο κε 

πςειφηεξα επίπεδα δαλεηζκνχ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα παξείρε κηα ηζρπξή θαη 

πγηήο θεθαιαηαθή ζέζε. Ο Όκηινο δελ δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιάλν αγνξάο ηδίσλ κεηνρψλ. Γελ ππήξμαλ 

αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ν Όκηινο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε θεθαιαίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο. Οη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ δηέπνληαη απφ ην λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Κ.Ν 2190/20, 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο  δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη νη νπνίεο  είλαη νη εμήο: 

• Η απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο απφθηεζεο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ηνπο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

δελ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν απφ ην πνζφ 

ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνζαπμεκέλνπ κε ηα απνζεκαηηθά γηα ηα νπνία ε δηαλνκή ηνπο 

απαγνξεχεηαη απφ ηνλ Νφκν. 

• ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή πλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή 

ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

• Όηαλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, θαηαζηεί θαηψηεξν ηνπ 1/10 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, ε εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε 

δηθαζηηθή απφθαζε κεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

• Δηεζίσο, αθαηξείηαη ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πξνο ζρεκαηηζκφ ηνπ Σαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, 

ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Νένλ. Ο ζρεκαηηζκφο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

• Η θαηαβνιή εηεζίνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ζε κεηξεηά, θαη ζε πνζνζηφ 35% ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο 

απφ ηελ επηκέηξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ εχινγε αμία ηνπο, είλαη 

ππνρξεσηηθή. Σνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

κε δηαλεκεζέλ κέξηζκα κέρξη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηνχ 35% επί ησλ θαηά ηα αλσηέξσ θαζαξψλ 

θεξδψλ, εκθαλίδεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ Απνζεκαηηθνχ πξνο θεθαιαηνπνίεζε, εληφο ηεηξαεηίαο κε 

ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ πνπ παξαδίδνληαη δσξεάλ ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο. Σέινο, κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 
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5.31 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο. 

Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

 

Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο πξνβαίλεη ζε ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ 

κειινληηθψλ γεγνλφησλ νη νπνίεο, εμ νξηζκνχ, ζπάληα ζα ηαπηηζηνχλ απφιπηα κε ηα αληίζηνηρα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα. Οη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 31.12.2011, 

αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο, πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ, ζπκκεηνρψλ 

θαη απαηηήζεσλ θαζψο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ.  

 

Λφγσ ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ππνινγίζζεθαλ γηα ηε ρξήζε 

2011 κεησκέλεο απνζβέζεηο πνζνχ 386 ρηι. επξψ γηα ηελ εηαηξεία θαη  492 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν, ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ ζα πξνέθππηαλ εάλ δελ κεηαβάιινληαλ ε σθέιηκε δσή ησλ κεραλεκάησλ. Καηά ηελ ρξήζε 

2011 νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο είλαη κεησκέλεο θαηά ην πνζφ 838 ρηι. επξψ γηα ηελ εηαηξεία θαη πνζφ 1.049 

ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν. 

 

6 Πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία επί ησλ ινγαξηαζκώλ 

6.1 Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Σα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

Οηθόπεδα Κηίξηα

Μερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Μεηαθνξηθά 

κέζα

Λνηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2010 17.551.385 29.675.563 24.904.867 1.906.520 1.670.176 754.149 76.462.660

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -3.708.626 -9.443.490 -944.674 -1.242.692 0 -15.339.482

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -171.925 -525.333 -175.494 -13.422 -6.675 -1.382 -894.230

  Λνγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2010 17.379.461 25.441.604 15.285.883 948.424 420.809 752.767 60.228.948

Πξνζζήθεο 0 668.042 441.734 25.261 80.441 288.792 1.504.270

Πσιήζεηο-Μεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 -49.419 -47.334 -53 -485.799 -582.605

Καηερφκελα πξνο πψιεζε -6.362.000 -3.688.655 -47.043 0 0 0 -10.097.698

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -832.791 -1.775.474 -164.245 -125.018 0 -2.897.528

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 47.512 42.704 16 0 90.232

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -20.110 -43.845 -16.516 -336 -670 -101 -81.577

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2010 11.189.385 26.654.950 25.250.139 1.884.448 1.750.563 557.142 67.286.627

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -4.541.417 -11.171.452 -1.066.215 -1.367.694 0 -18.146.778

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -192.034 -569.177 -192.010 -13.758 -7.345 -1.483 -975.807
  Λνγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2010 10.997.351 21.544.355 13.886.677 804.475 375.525 555.659 48.164.042

Πξνζζήθεο 0 1.665.763 768.554 6.784 151.387 2.182.204 4.774.691

Πσιήζεηο-Μεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 -10.800 10.800 -13.229 -2.434.061 -2.447.291

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -802.406 -1.742.263 -185.939 -136.787 0 -2.867.395

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 1.488 -4.300 18.041 0 15.229

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -12.137 -24.976 -7.937 -206 -292 -881 -46.430

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2011 11.189.385 28.320.713 26.007.893 1.902.031 1.888.721 305.284 69.614.027

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -5.343.823 -12.912.227 -1.256.454 -1.486.439 0 -20.998.944

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -204.171 -594.154 -199.947 -13.964 -7.637 -2.364 -1.022.237
  Λνγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 10.985.214 22.382.736 12.895.719 631.613 394.645 302.920 47.592.847

Οκίινπ
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Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ πθίζηαληαη ηα εμήο εκπξάγκαηα βάξε: 

α)Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIDMA Romania S.R.L. ζηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί 

πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ πνζνχ € 6.5 εθ θαη 

β) Με ην ππ΄ αξηζκφ θαη εκεξνκελία 3964 / 14-9-2011 ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Υξηζηίλαο Κέδηνπ- 

Μάιιηνπ ε εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Σάμεσο πνζνχ € 49 εθ πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απφ 20 επηεκβξίνπ 

2011 θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG EUROBANK AE σο εθπξνζψπνπ ησλ εθάζηνηε 

Οκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ δχν αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, αθ ελφο ζηνλ 

Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Μαχξε Γηψξα νδφο Μεγαξίδνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.344,16 ηκ θαη αθ εηέξνπ 

ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Σεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ο Αζελψλ – Λακίαο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.305,68 ηκ. 

 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 πξνέβε ζε επαλεθηίκεζε ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ κε ζπλέπεηα νη δηελεξγεζείζεο θαηά ηε θεηηλή ρξήζε απνζβέζεηο απηνχ, λα είλαη κεησκέλεο θαηά 

πνζφ 386 ρηι. επξψ γηα ηελ εηαηξεία θαη 492 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζα πξνέθππηαλ 

εάλ δελ κεηαβάιινληαλ ε σθέιηκε δσή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Σα αληίζηνηρα πνζά γηα ηε ρξήζε 

2010 αλέξρνληαλ ζε 452 ρηι. επξψ γηα ηελ εηαηξεία θαη 556 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν. 
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6.2 Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  
Σα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

 
 

Η ππεξαμία πξνήιζε απφ εμαγνξά ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Ρνπκαλία, ε νπνία ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ. Σν αλαθηήζηκν πνζφ ηεο αλσηέξσ κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ 

πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ηε κέζνδν ηεο αμίαο ρξήζεο. 

 

Η αμία ρξήζεο ππνινγίζζεθε ρξεζηκνπνηψληαο  πξνβιέςεηο ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζηα εγθεθξηκέλα 

απφ ηε Γηνίθεζε πεληαεηή επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη ηα νπνία πξνβιήζεθαλ κεηά ζην δηελεθέο βαζηδφκελα ζε 

ξπζκφ αλάπηπμεο 1,5%. H πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ εζφδσλ γηα ηελ επφκελε πεληαεηία βαζίζζεθε ζηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ αλακελφκελσλ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ησλ αληίζηνηρσλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο (ε 

ζρέζε απηή θαζνξίδεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο εηαηξείαο).  

 

Οη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ιήθζεζαλ ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 ήηαλ νη εμήο:   

Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο: 9%. 

Ρπζκφο αλάπηπμεο αγνξάο:  1,5%. 

Πεξηζψξην ΔΒΙΣDA: 4% - 7% 

Οη βαζηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ζπλεπείο κε αλεμάξηεηεο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2011 δελ πξνέθπςαλ δεκίεο 

απνκείσζεο  αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ ππεξαμία.   
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6.3 Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

Οη  επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Αξρή πεξηόδνπ 0 0 17.790.127 14.677.327

Πξνζζήθεο (αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο) 0 0 1.050.000 2.025.000

Δμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 0 0 0 1.087.800
Τπόινηπν ιήμεσο 0 0 18.840.127 17.790.127

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" 

θαηά 1.050.000 €, ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ζε Βνπιγαξία 

θαηά 1.000.000 €. 

 

Η αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο δχν ζπγαηξηθέο γηα ηε ρξήζε 2011 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

ΠΑΝΔΛΚΟ

SIDMA 

WORLWIDE 

LIMITED χλνιν

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 4.890.798 12.899.329 17.790.127

Δμαγνξά επηπιένλ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο 0 0

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 0 1.050.000 1.050.000
Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 4.890.798 13.949.329 18.840.127

31.12.2011

 

 
Η ζπγαηξηθή εηαηξία SIDMA WORLDWIDE LIMITED ζπκκεηέρεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηηο αθφινπζεο εηαηξίεο σο 

εμήο: 

 

SIDMA Bulgaria SIDMA Romania χλνιν

Τπφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ (1/1/2011) 5.894.954 6.839.635 12.734.589

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 1.000.000 0 1.000.000
Τπόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ (31/12/2011) 6.894.954 6.839.635 13.734.589

31.12.2011
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6.4 Λνηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 
 

Σα ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηηο δνζκέλεο εγγπήζεηο πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζπξαρζνχλ ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ 

Ιζνινγηζκνχ. Η εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππφθεηηαη ζε επαλεθηίκεζε εηεζίσο. 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 112.224 70.219 78.251 41.811
ύλνιν 112.224 70.219 78.251 41.811

ΔηαηξίαοΟκίινπ

 
 

 

6.5 Απνζέκαηα  

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Δκπνξεχκαηα 8.177.456 7.553.542 3.834.512 3.807.428

Πξντφληα Έηνηκα  θαη Ηκηηειή 6.045.426 6.923.423 4.769.164 5.322.454

Πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά 10.851.508 11.651.793 4.500.741 5.715.415

Πξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 404.716 4.785 38.620 2.020

ύλνιν 25.479.106 26.133.544 13.143.036 14.847.317

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 
Σα απνζέκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο, ε νπνία είλαη ε αλακελφκελε ηηκή 

πψιεζεο απηψλ κείνλ ηα απαηηνχκελα γηα ηελ πψιεζε έμνδα   

 

6.6 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο   
 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Πειάηεο 22.883.130 29.358.678 15.276.121 21.863.623

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 2.101.272 1.531.611 87.775 63.064

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 22.789.403 27.920.933 18.800.157 21.966.059

Δπηζθαιείο & επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 8.015.408 6.737.532 3.631.567 2.938.012

Μείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο -4.818.424 -3.660.023 -2.187.271 -1.750.726

ύλνιν 50.970.789 61.888.731 35.608.349 45.080.032

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Η θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο έρεη σο εμήο:  
 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Τπφινηπν έλαξμεο ρξήζεο 3.660.023 2.661.573 1.750.726 1.553.856

Γηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ -75.506 -491.638 -28.455 -397.729

ρεκαηηζκφο λέαο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 1.237.110 1.498.639 465.000 594.599

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -3.204 -8.551 0 0

Τπόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 4.818.424 3.660.023 2.187.271 1.750.726

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Η Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη θξηηήξηα γηα ηελ παξνρή πίζησζεο ζηνπο πειάηεο ηα νπνία ζε γεληθέο γξακκέο 
βαζίδνληαη ζην κέγεζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε, ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε 

ζρεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. ε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο φιεο νη 
θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. Κάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
  

Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο  ινγηζηηθέο αμίεο. 
 

Ο ρξνληθφο νξίδνληαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εηαηξεία θαη ηνλ φκηιν θαίλεηαη παξαθάησ (ρσξίο 

ηνπο επηζθαιείο πειάηεο): 
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Υξνληθόο Οξίδνληαο (Μέξεο) 0-120 121-150 151-180 181+ χλνιν

χλνιν Απαηηήζεσλ

Δηαηξείαο 16.498.491 9.815.295 4.220.857 3.629.410 34.164.053
Οκίινπ 28.412.595 10.391.958 4.422.370 4.546.881 47.773.805  

 

 
6.7 Λνηπέο απαηηήζεηο     

 
 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 
 

6.8 Σακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα  

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 73.694 59.477 11.550 13.499

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 21.168.119 27.471.149 15.567.163 19.407.002
ύλνιν 21.241.813 27.530.626 15.578.713 19.420.501

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.9 Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 
 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα δηαζέζεη πξνο πψιεζε ηδηφθηεην αθίλεην. Σν ελ ιφγσ αθίλεην, θαηά 

ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε, απνηηκήζεθε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία κεησκέλε κε ηα έμνδα πψιεζεο, φπσο απηή εθηηκήζεθε ηελ 31.12.2010 απφ 

αλεμάξηεηε εθηηκεηηθή εηαηξεία, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ θαη θαλφλσλ πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απφ ην Royal 

Institution of Chartered Surveyors (Valuation Standards, 6th edition). 

 

Καηά ηε θεηηλή ρξήζε, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή κε ηε κέζνδν 

θεθαιαηνπνίεζεο εηζνδήκαηνο ζπλδπαζηηθά κε ηε κέζνδν εθηίκεζεο γεο θαη θφζηνο αλέγεξζεο θηηξίνπ.  Απφ 

ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πξνέθπςε φηη ε εχινγε αμία, φπσο πξνζδηνξίζηεθε, ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε 

ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο, θαηά 87.279,09 €, θαη γηα ην ιφγν απηφ ζρεκαηίζηεθε ηζφπνζε πξφβιεςε απνκείσζεο, 

κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο.  
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6.10 Μεηνρηθό θεθάιαην  θαη Κεθάιαην ππέξ ην άξηην 

 
Σν ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 

1,35  €  αλά κεηνρή. 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Μεηνρηθφ  Κεθάιαην (10.000.000 κεη * 1,35  €) 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000
Γηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000
ύλνιν 23.375.000 23.375.000 23.375.000 23.375.000

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

 
6.11 Απνζεκαηηθά Κεθάιαηα     

Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα θαη 

Απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ

Τπεξαμία  από 

κεηαηξνπή ή 

ζπγρώλεπζε 

ζπγαηξηθήο

πλαιιαγκαηηθέο 

δηαθνξέο από 

ελζσκάησζε 

ζπγγελώλ εηαηξηώλ 

εμσηεξηθνύ

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Υξεσζηηθή 

ππεξαμία από 

εμαγνξά 

ζπγαηξηθήο

ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 2.433.328 239.720 805.517 9.233.327 1.403.658 26.671 958.285 (934.785) 14.165.722

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 0 0 36.947 0 0 36.947
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.433.328 239.720 842.464 9.233.327 1.403.658 26.671 958.285 (934.785) 14.202.668

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 0 0 23.915 0 0 0 0 0 23.915
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 2.433.328 239.720 866.379 9.233.327 1.403.658 26.671 958.285 (934.785) 14.226.583

Οκίινπ
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Σαθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα θαη 

Απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ δηαηάμεσλ

Τπεξαμία  από 

κεηαηξνπή ή 

ζπγρώλεπζε 

ζπγαηξηθήο

ύλνιν

Τπόινηπν ζηηο 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 2.164.759 239.720 805.517 8.186.230 1.403.658 12.799.885

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο
0 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 36.947 36.947
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 2.164.759 239.720 842.464 8.186.230 1.403.658 12.836.831

ρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά 

θέξδε ρξήζεο 0 0

Λνηπέο κεηαβνιέο 23.915 23.915
Τπόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011 2.164.759 239.720 866.379 8.186.230 1.403.658 12.860.746

Δηαηξείαο

 

 

Σα Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζρεκαηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη εμαηξνχληαη ηεο 

θνξνινγίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δηαλεκεζνχλ σο κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο. Η εηαηξία δελ 

πξνηίζεηαη λα ηα δηαλείκεη θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππνινγίζηεθε θφξνο εηζνδήκαηνο  επ’ απηψλ. 

 

6.12 Κέξδε εηο λένλ    

 
 

6.13 Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο     

31.12.2011 31.12.2010

Γηθαηψκαηα Μεηνςεθίαο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο 511.495 1.917.097

Δμαγνξά πνζνζηψλ κεηνςεθίαο 0 -1.341.956

Μεηαβνιέο ζηελ Καηάζηαζε Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο 7.284 3.608

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο επί ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο -168.873 -67.254

ύλνιo 349.905 511.495

Οκίινπ

 

 

6.14 Γάλεηα & Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζώζεηο   

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα ηξαπεδψλ 62.101.724 14.189.045 56.518.202 5.000.000

ύλνιν  καθξνπξνζέζκσλ  ππνρξεώζεσλ (α) 62.101.724 14.189.045 56.518.202 5.000.000

0 0 0 0,0

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα ηξαπεδψλ 49.590.247 37.820.449 23.456.115 15.549.155

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 62.779 0 0

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ 

επφκελε ρξήζε
5.539.778 65.480.090 0 59.875.574

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (β) 55.130.024 103.363.318 23.456.115 75.424.729

0 0 0 0,0

Γεληθό ύλνιν  (α)+(β) 117.231.749 117.552.363 79.974.317 80.424.729

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Ο Μαθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρεη εθδψζεη ε εηαηξεία θαη ν 

φκηινο ηα νπνία είλαη απιά κε κεηαηξέςηκα θαη δηαηξνχληαη ζε απιέο αλψλπκεο νκνινγίεο, παξέρνπλ ζηνπο 

νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα πξνο απφιεςε ηφθνπ, είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ (3) έσο πέληε (5) εηψλ πιεξσηέα ζηε 

ιήμε ηνπο  θαη αλαιχνληαη σο εμήο:   
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Ηκεξνκελία Λήμεο - Απνπιεξσκήο 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Ινχληνο 2011 0 51.500.000 0 51.500.000

επηέκβξηνο 2011 0 8.000.000 0 8.000.000

Γεθέκβξηνο 2011 0 5.604.514 0 0

Ιαλνπάξηνο 2012 5.000.000 6.900.000 0 0

Ινχληνο 2012 483.482 5.483.482 0 5.000.000

Μαξηηνο 2013 1.715.000 0 1.715.000 0

επηέκβξηνο 2013 9.715.000 0 9.715.000 0

Γεθέκβξηνο 2013 483.482 483.482 0 0

Φεβξνπάξηνο 2014 1.072.879 1.072.879 0 0

Μαξηηνο 2014 1.715.000 0 1.715.000 0

επηέκβξηνο 2014 1.715.000 0 1.715.000 0

Μαξηηνο 2015 1.715.000 0 1.715.000 0

Απξίιηνο 2015 41.161 41.161 0 0

επηέκβξηνο 2015 1.715.000 0 1.715.000 0

Μαξηηνο 2016 1.715.000 0 1.715.000 0

επηέκβξηνο 2016 36.995.000 0 36.995.000 0

Γεθεκβξηνο 2016 4.000.000 0 0 0

Λνηπέο πξνζαξκνγέο ιφγσ ΓΛΠ -439.502 583.617 -481.798 375.574

Γεληθό ύλνιν 67.641.502 79.669.135 56.518.202 64.875.574

Ο Όκηινο Η Δηαηξία

 
 

Γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ  € 8 εθ., πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία, έρνπλ εθρσξεζεί εγγπήζεηο 

χςνπο € 11,3 εθ. (κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο). Δπίζεο γηα εμαζθάιηζε θνηλνχ νκνινγηαθνχ πνζνχ € 49 εθ., 

ε εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Σάμεσο ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG EUROBANK AE επί ησλ δχν αθηλήησλ ηεο 

εηαηξίαο, αθ ελφο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Μαχξε Γηψξα νδφο Μεγαξίδνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 

35.344,16 ηκ θαη αθ εηέξνπ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Σεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ο Αζελψλ – Λακίαο) ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 78.305,68 ηκ. 

 

Γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 3.5 εθ. ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIDMA 

Romania S.R.L. έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6,5 εθ. επί ησλ αθηλήησλ ηεο ελ 

ιφγσ εηαηξείαο. Σα ππφινηπα δάλεηα δελ θαιχπηνληαη κε εκπξάγκαηα βάξε. 

 

Η ιήμε ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο θπκαίλεηαη σο εμήο: 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Μεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ
67.043.507 110.746.800 34.886.115 80.424.729

Μεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ
50.188.242 6.805.562 45.088.202 0

Πάλσ απφ 5 έηε
0 0 0 0

ύλνια 117.231.749 117.552.363 79.974.317 80.424.729

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Σν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ εηαηξεία αλήιζε ζην 5,8% ελψ γηα ηνλ Όκηιν ζην 6,3%. Σν κέζν θφζηνο 

ζε επίπεδν νκίινπ απμάλεηαη ζε ζρέζε κε απηφ ηεο εηαηξείαο θαζφηη κεγάιν κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζε Βνπιγαξία θαη Ρνπκαλία (31% ζηε Βνπιγαξία θαη 27% ζηε Ρνπκαλία) είλαη ζε 

ηνπηθφ λφκηζκα θαη φρη ζε Δπξψ. θνπφο είλαη ε κείσζε ηνπ ξίζθνπ (έθζεζεο ζε επξψ) ζε πεξίπησζε 

ππνηίκεζεο ηνπ ηνπηθνχ λνκίζκαηνο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηέινο ηνπ έηνπο ην Sofibor ηξηκήλνπ (Sofia 

Interbank Offered Rate) ζηε Βνπιγαξία ήηαλ  3.54 % θαη ην  Robor ηξηκήλνπ (Romanian Interbank Offered 

Rate) ζηε Ρνπκαλία 5.55% ζε ζρέζε κε ην Euribor ηξηκήλνπ πνπ ήηαλ 1,36%.   

 

Δπηπιένλ, ν Όκηινο έρεη πάγηα ηαθηηθή λα κελ θάλεη ρξήζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ γξακκψλ ηνπ θαη αλά 

πάζα ρξνληθή πεξίνδν λα ππάξρνπλ δηαζέζηκα πηζησηηθά φξηα θαη θαηαζέζεηο ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ.  
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6.15 Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

Σν πνζφ 543.176 € αθνξά ην ππφινηπν ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο ηεο Θπγαηξηθήο «ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ.» 

βάζεη Ν.2601/98, κεηά ηε κεηαθνξά ησλ εζφδσλ απφ αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ζηελ θαηάζηαζε 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δπίζεο πνζφ 185.183 € αθφξα επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ηεο Μεηξηθήο Δηαηξείαο ζε θσηνβνιηατθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 

6.16 Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο     

Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

εθφζνλ ππάξρεη δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη αθνξνχλ θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

 

Ο ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε ρξήζε, 

πξνθεηκέλνπ ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα απεηθνλίδεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο. Γηα ηελ ηξέρνπζα θαζψο γηα ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, ν ζπληειεζηήο ηεο αλαβαιιφκελεο 

θνξνινγίαο ππνινγίζηεθε κε 20%.  

Πάγηα  Leasing

Πξνβιεςεηο 

Απνδεκίσζεο 

Πξνζσπηθνύ

Πξνβιέςεηο 

επηζθαιώλ 

απαηηήζεσλ

Φνξνινγηθέο 

δεκηέο

Απνηίκεζε 

SWAP

Λνηπεο 

Πξνβιέςεηο

πλαιιαγκ. 

Γηαθνξέο
ύλνιν

1/1/2010 (2.360.002) (336.952) 287.861 544.469 4.021.082 318.124 3.264 661 2.478.507

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειέζκάησλ 
209.127 12.552 (44.982) 59.242 948.887 0 (2.667) (1.323) 1.180.837

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 0 0 0 0 (194.397) 0 0 (194.397)

31/12/2010 (2.150.875) (324.399) 242.879 603.710 4.969.969 123.727 597 (662) 3.464.947

1/1/2011 (2.150.875) (324.399) 242.879 603.710 4.969.969 123.727 597 (662) 3.464.947

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειέζκάησλ 
(79.350) (12.556) (16.228) (492.939) (65.739) 0 3.601 80 (663.130)

Πίζησζε/(Υξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 0 0 0 0 (112.468) 0 0 (112.468)

31/12/2011 (2.230.225) (336.955) 226.652 110.772 4.904.231 11.259 4.198 (582) 2.689.349

Οκίινπ

 

 

 

 

Σν πνζφ ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθήο απαίηεζεο ηνπ Οκίινπ πνζνχ € 2.689.349 θαη ηεο εηαηξείαο πνζνχ € 

1.911.838 πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ αλαγλσξηδφκελε θνξνινγηθή δεκηά έηνπο 2009-2011, ε νπνία πξφθεηηαη 

λα ζπκςεθηζηεί κε κειινληηθά θέξδε.  

 

Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο: 
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Αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο & ππνρξεώζεηο 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

     Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο:

·   Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο 5.257.111 5.940.883 4.258.740 4.485.439

·   Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ 0 -662 0 82.119
5.257.111 5.940.221 4.258.740 4.567.558

    Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο

·   Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 κήλεο -2.567.180 -2.475.274 -2.346.903 -2.249.732

·   Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ -582 0 0
-2.567.762 -2.475.274 -2.346.902 -2.249.732

Πηζησηηθό ππόινηπν κεηά από

ζπκςεθηζκό 2.689.349 3.464.947 1.911.838 2.317.826

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.17 Τπνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  

 
Οκίινπ Δηαηξίαο

Τπφινηπν ππνρξέσζεο ηελ 01.01.2010 1.276.968 1.166.203
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 01.01-31.12.2010 138.733 139.607
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 01.01-31.12.2010 47.872 53.793
Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο 01.01-31.12.2010 -223.051 -223.051
Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2010 1.240.522 1.136.552
Κφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 01.01-31.12.2011 59.526 63.241
Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 01.01-31.12.2011 44.227 43.640
Πιεξσζείζεο απνδεκηψζεηο 01.01-31.12.2011 -207.675 -190.373
Τπόινηπν ππνρξέσζεο ηελ 31.12.2011 1.136.600 1.053.060  

 

Οη θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο: 

 
2011 2010

Πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην 4,56% 4,87%

Μειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,00% 3,00%

Πιεζσξηζκφο 2,20% 5,20%
Θλεζηκφηεηα ( Διβεηηθφο Πίλαθαο ) EVK2000 EVK2000  

 
6.18 Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο  

Οη ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 2010 αθνξνχλ ηελ ηξίηε δφζε ηνπ ηηκήκαηνο εμαγνξάο ηνπ επηπιένλ 

14% ηεο ΠΑΝΔΛΚΟ πνπ είλαη πιεξσηέα ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012. 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 0 362.600 0 362.600
ύλνιν 0 362.600 0 362.600

Οκίινπ Δηαηξίαο
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6.19 Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο  

 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Οη φξνη πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνκεζεπηή απφ 

45 κέρξη θαη 90 κέξεο. Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ νη κέξεο εμφθιεζεο  θπκαίλνληαη απφ 

κεηξεηνίο κέρξη θαη 90. Οη κέζεο ζηαζκηθέο κέξεο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ είλαη 60 ελψ νη 

αληίζηνηρεο γηα πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ είλαη 61. 

 

 
6.20 Κύθινο εξγαζηώλ 

Η αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία ΣΑΚΩΓ 03 γηα ην δηάζηεκα 1/1/2011 έσο 31/12/2011 είλαη 

ε θάησζη:        

ΠΑΛΙΟ ΚΩΓΙΚΟ ΝΔΟ ΚΩΓΙΚΟ Οκίινπ Δηαηξείαο Οκίινπ Δηαηξείαο

Κσδ.   27.10 Κσδ.   24.10 Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη

ζηδεξνθξακάησλ 55.993.611 41.310.669 50.817.736 45.526.603

Κσδ.   51.52 Κσδ.   46.72 Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ  
42.172.119 18.002.724 53.272.227 22.078.872

Κσδ.   28.11 Κσδ.   25.11 Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ 

κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ                     11.593.167 0 12.434.550 0

 Κσδ.  28.51  Κσδ.  25.61 Καηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ 2.438.934 2.438.934 3.308.757 3.132.948

 Κσδ.  27.22  Κσδ.  24.20 Καηαζθεπή ραιπβδνζσιήλσλ                                                                        3.293 3.293 8.960 8.960

ύλνιν                                                                                         112.201.123 61.755.619 119.842.229 70.747.383

1.1-31.12.20101.1-31.12.2011

 

ηα πνζά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Καηάζηαζεο πλνιηθψλ Δζφδσλ Οκίινπ θαη Δηαηξίαο δελ πεξηιακβάλνληαη 

νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε κεηξηθή εηαηξεία ην έηνο 2011 γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (αληηπξνζσπεία) 

πνζνχ επξψ 30.345.833. Σν αληίζηνηρν πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 2010 ήηαλ 37.070.186  επξψ.  

Σα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ πνπ έρνπλ σο βάζε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο. 
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6.21 Κόζηνο πσιεζέλησλ 

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Κφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 99.375.871 104.267.528 54.127.224 62.031.617

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 2.326.920 2.616.767 1.098.697 1.273.951

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 265.013 299.967 173.843 234.586

Παξνρέο Σξίησλ 526.251 558.803 352.227 392.465

Φφξνη - Σέιε 68.431 102.460 56.150 102.460

Γηάθνξα έμνδα 388.900 306.892 167.615 228.176

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.674.940 1.739.765 773.556 869.040

ύλνιν 104.626.326 109.892.183 56.749.313 65.132.295

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Λφγσ ηεο επαλεθηίκεζεο ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ ζηε 

ρξήζε 2011 πνπ θαηαινγίζζεθε ζην θφζηνο πσιεζέλησλ είλαη κεησκέλν θαηά πνζφ 386 ρηι. επξψ γηα ηελ 

εηαηξεία θαη  492 ρηι. επξψ γηα ηνλ φκηιν. 
 

6.22 Λνηπά έζνδα 

 
 

 
 

6.23 Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 
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6.24 Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 4.170.603 4.492.895 3.219.782 3.722.338

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 524.022 507.225 293.461 313.027

Παξνρέο Σξίησλ 2.171.691 1.890.379 1.596.945 1.296.970

Φφξνη - Σέιε 184.953 137.614 170.683 137.171

Γηάθνξα έμνδα 1.991.297 2.221.871 1.556.695 1.693.416

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.046.251 898.886 801.776 686.499

Πξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 157.412 0 0

ύλνιν 10.088.816 10.306.282 7.639.343 7.849.422

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.25 Άιια έμνδα    

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 27.830 10.493 21.283 9.029

Έθηαθηεο δεκηέο 0 0

Λνηπά έθηαθηα 157.460 89.244 133.479 58.536

Πξνβιέςεηο γηα απνκείσζε αμίαο Καηερφκελσλ 

πξνο πψιεζε 87.279 0 87.279 0

Πξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηη. 1.224.776 1.288.681 465.000 594.599
ύλνιν 1.497.345 1.388.418 707.041 662.164

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.26 Υξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

 

 

6.27 Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Έθηαθηα θέξδε 800 23.332 1.289 13.347
Έθηαθηεο δεκηέο -61 -2.707 -61 -2.707
ύλνιν 739 20.625 1.228 10.640

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.28  Φόξνη  

 
 

 

6.29 Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 

Η αλάιπζε ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεηά απφ θφξνπο γηα ην δηάζηεκα 01.01.2011 έσο 31.12.2011 θαη 

ηελ αληίζηνηρε πξνεγνχκελε ρξήζε, είλαη ε θάησζη: 
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Πνζά  ζε  επξψ. 1.1 - 31.12.2011 1.1 -31.12.2010 1.1 - 31.12.2011 1.1 -31.12.2010

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 562.340 764.513 410.595 678.313

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 10.302 28.569 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη. Γηεπξπκέλνπ εηζνδήκαηνο -112.468 -194.397 -82.119 -168.330

Λνηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 460.174 598.684 328.476 509.983

 Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 
6.30 Κέξδε αλά κεηνρή 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

Κέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -11.865.407 -7.349.793 -7.212.262 -4.569.388

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kέξδε άλά κεηνρή (Δπξψ/κεηνρή) -1,1865 -0,7350 -0,7212 -0,4569

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, κε 

ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 
6.31 Μεξίζκαηα αλά κεηνρή 

Σα 2011 φπσο είρε γίλεη θαη ην 2010, ιφγσ χπαξμεο δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο. 

  

Δπίζεο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ιφγσ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο κεξηζκάησλ.  

 
6.32 Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο 

Η κεηξηθή εηαηξία θαζψο θαη  ε ζπγαηξηθή ΠΑΝΔΛΚΟ Α.Δ. έρνπλ ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2007. 

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ, έρνπλ επηβαξπλζεί κε 

πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 120.000 € θαη 267.000 € αληίζηνηρα. 

 

Η «SIDMA WORLDWIDE LIMITED» έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, ε «SIDMA ROMANIA 

SRL» κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008 ελψ ε «SIDMA BULGARIA SA» δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο 

ρξήζεηο 2005 - 2011 αιιά ιφγσ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη.  

 

Γηα ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηε ρξήζε 2011 ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ 

ΟΛ Α.Δ. Καηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ δελ αλακέλεη 

λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 
6.33 Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο  ππνρξεώζεηο 

Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ 

λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ. 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, κεηά ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
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Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη θαιήο εθηειέζεσο, ηνπ 

Οκίινπ ηελ 31.12.2011, αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ 4.681 ρηι επξψ θαη ηεο εηαηξείαο 3.670 ρηι επξψ. 

 

 
6.34 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ο κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξία θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε, έρεη σο εμήο: 

 

Άηνκα 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 259 290 137 154

Όκηινο Δηαηξία

 
 

7 Γηεηαηξηθέο πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλεο Δηαηξίεο 

7.1 Γηεηαηξηθέο Πσιήζεηο 

 
 
7.2  Γηεηαηξηθέο Αγνξέο θαη έμνδα 

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Αγνξέο  Αγαζώλ

Θπγαηξηθέο  0 28.194 0 85.177
Λνηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 14.218.375 2.683.597 14.051.841 3.392.143

ύλνια 14.218.375 2.711.791 14.051.841 3.477.320

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Αγνξέο  Τπεξεζηώλ

Θπγαηξηθέο  0 4.708 0 2.986
Λνηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 291.096 257.793 204.793 159.886

ύλνια 291.096 262.500 204.793 162.872

1.1-31.12.2010

1.1-31.12.2010

1.1-31.12.2011

1.1-31.12.2011

 
 

7.3 Γηεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 

 

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Θπγαηξηθέο  0 67.878 0 661.059
Λνηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 1.869.413 1.682.735 1.703.280 1.304.918

ύλνια 1.869.413 1.750.614 1.703.280 1.965.977

1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010
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7.4 Ακνηβέο Μειώλ Γ. θαη Γηεπζπληηθνύ Πξνζσπηθνύ 

Πνζά  ζε  επξώ 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010

Ακνηβέο κειψλ Γ.. (βξαρππξφζεζκεο) 276.246 387.065 199.116 259.347
Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (βξαρππξφζεζκεο) 1.082.236 1.160.394 603.745 678.459

1.358.482 1.547.459 802.860 937.805

Όκηινο Δηαηξία

 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο κε κέιε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο ή ην 

δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ηεο.  

 

 
7.5 Ακνηβέο Οξθσηώλ 

χκθσλα κε ην Ν. 2190 αξζξ. 43α παξ. 1 πεξηπη. θ , παξαηίζεληαη νη ακνηβέο πνπ θαηέβαιιε ν Όκηινο ζε 

λφκηκνπο ειεγθηέο ή ειεγθηηθά γξαθεία γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ 

ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ 

ρξεψζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε 

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

Δηαηξία / Γαπάλε

Ακνηβέο ειέγρνπ 

εηήζησλ 

ινγαξηαζκώλ

Ακνηβέο γηα ινηπέο 

κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο

ύλνιν 

ακνηβώλ

ΙΓΜΑ 47.300 2.500 49.800
ΠΑΝΔΛΚΟ 22.480 0 22.480
SIDMA WORLDWIDE  1.100 0 1.100
SIDMA BULGARIA 14.600 0 14.600
SIDMA ROMANIA 12.451 2.921 15.372
ύλνιν 97.931 5.421 103.352  

 

8 Δπεμεγήζεηο γηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 

 

Οη αλαδηαηάμεηο ζηα θνλδχιηα ηεο πξνεγνχκελεο ζπγθξίζηκεο πεξηφδνπ, πνπ έγηλαλ γηα ιφγνπο 

ζπγθξηζηκφηεηαο θαη γηα ηελ νξζφηεξε θαη πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, έρνπλ σο εμήο:  

 

 Πνζφ 5.093.409,49 € κεηαθέξζεθε απφ ηνπο πηζησηέο ζηηο βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 

ηφζν ηεο εηαηξείαο, φζν θαη ηνπ νκίινπ, θαζψο αθνξνχζε αληίζηξνθε πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ (reverse factoring) γηα εμφθιεζε εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ ζε πξνκεζεπηέο.  

 Πνζφ 1.825.658 € αθαηξέζεθε απφ ην θνλδχιη «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα», θαζψο θαη ην 

θνλδχιη «Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα» πνπ εκθαλίδνληαλ ζηελ Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ ηνπ Οκίινπ, θαζψο αθνξνχζαλ πλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο απφ ηε ζπγαηξηθή 
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εηαηξεία ζηε Ρνπκαλία. Η ελ ιφγσ δηφξζσζε δελ πξνθάιεζε θακία κεηαβνιή ζην ζχλνιν ησλ 

Σακεηαθψλ Ρνψλ απφ Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο.  

 

Οη παξαπάλσ αλαδηαηάμεηο δελ πξνθαινύλ θακία επίδξαζε ζηα Απνηειέζκαηα πνπ 

θαηαλέκνληαη ζηνπο κεηφρνπο ή ηελ κεηνςεθία, ζηα Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ρξεκαηνδνηηθψλ & 

επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ & απνζβέζεσλ θαη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη 

ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο κεηνςεθίαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ.  

9 Γεγνλόηα κεηά ηνλ Ιζνινγηζκό  

Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα κεηά ηνλ Ιζνινγηζκφ. 
 

10 Έθζεζε Άξζξνπ 2, παξ. 4 ηνπ Ν. 3016/2002 

  

Πεξί ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξζ. 42ε, παξ.5 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920, επηρεηξήζεηο θαηά ρξήζε ηνπ 2011. Καηά ηε ρξήζε 2011 νη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξίαο κε ηηο 

αλσηέξσ επηρεηξήζεηο είραλ φπσο παξαθάησ αλαιπηηθά αλαθέξεηαη: 

 

ΔΣΑΙΡΙΑ Πειάηεο
Υξεψζηεο 

Γηάθνξνη
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 519.475 55.918 575.393

SOVEL  ΑΔ 6.546 0 6.546

ΔΣΗΛ  ΑΔ 44.026 0 44.026

ΠΡΟΙΝΣΔΡ 0 12.632 12.632

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 15.971 0 15.971

ΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  ΑΔ 72.533 0 72.533

ΜΔΣΑΛ.  ΑΣΣΙΚΗ  ΑΔ 19.837 0 19.837

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 25.293 -71 25.222

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜΑΣΩΝ 32.190 7.493 39.683

SIDMA Romania S.R.L. 9.892 17.938 27.830

SIDMA Bulgaria S.A. 11.185 7.893 19.077

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 603.235 4.621 607.856

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 4.444 0 4.444

ΒΙΟΜΑΛ ΑΔ 120.557 0 120.557

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 7.542 0 7.542

ΑΡΓΟ ΑΔΒΔΞ 28.236 0 28.236

ΔΛΒΑΛ ΑΔ 7.976 0 7.976

PROSAL TUBES SA 0 0 0
BIANATT -1 0 -1

SIDERAL SHPK 107.374 0 107.374

SIDMA CYPRUS 0 5.000 5.000

CONSULTANT&CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΔ 164 0 164

ΤΜΔΣΑΛ ΑΔ 2.716 0 2.716

ΤΝΟΛΟ 1.639.190 111.424 1.750.614

ΑΠΑΙΣΗΔΙ  ΑΠΟ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ - ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ   ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΙΓΜΑ  ΑΔ

(Πνζά  ζε  επξψ)
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ΔΣΑΙΡΙΑ
Πξνκεζεπηέο-

Αγνξέο

Πξνκεζ. Απφ 

αληηπξνζ.

Πηζησηέο 

Γηάθνξνη
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 286.313 6.704.060 0 6.990.373

STOMANA   .Α 566.132 0 0 566.132

ΔΣΗΛ  ΑΔ 0 0 6.310 6.310

ΑΔΙΦΟΡΟ  ΑΔ 0 0 1.034 1.034

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 2.896 0 0 2.896

ΩΛΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΤ  ΑΔ 0 365.540 0 365.540

SIDMA Romania S.R.L. 2.744 0 0 2.744

SIDMA Bulgaria S.A. 3.896 0 0 3.896

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜ 0 993.524 0 993.524

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 19.368 573.300 0 592.669

ΣΔΚΑ SYSTEMS A.E. 0 0 10.186 10.186

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 0 0 41.679 41.679

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 0 0 12.952 12.952

ΔΣΔΜ ΑΔ 1.599 0 0 1.599

ΔΛΚΔΜΔ ΑΔ 0 0 197 197

FITCO AE 0 0 14.940 14.940

ΒΙΔΞΑΛ ΔΠΔ 0 0 1.376 1.376

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 0 0 24.238 24.238

ΔΛΒΑΛ ΑΔ 0 0 1.057 1.057

SIDERAL SHPK 20.650 0 0 20.650

ΤΝΟΛΟ 903.598 8.636.424 113.968 9.653.990

ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  ΠΡΟ  ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ - ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΙΓΜΑ 

 
 

ΔΣΑΙΡΙΑ
Αγνξέο Δκπ/ησλ 

& Α Τιψλ

Αγνξέο Τπεξεζηψλ 

(Δμνδα)
χλνιν

ΙΓΔΝΟΡ  ΑΔ 406.044 14.240 420.284

STOMANA   S.Α 2.153.590 0 2.153.590

ΔΣΗΛ  ΑΔ 0 32.690 32.690

ΑΔΙΦΟΡΟ  ΑΔ 0 840 840

ΠΑΝΔΛΚΟ  ΑΒΔΔ 0 2.354 2.354

ΠΡΟΑΛ   ΑΔ 0 18.760 18.760

ΔΡΛΙΚΟΝ ΔΠΔΞ ΤΡΜΑΣΩΝ 122.432 0 122.432

SIDMA Romania S.R.L. 8.888 2.353 11.241

SIDMA Bulgaria S.A. 19.306 0 19.306

ΣΔΚΑ SYSTEMS A.E. 0 58.042 58.042

ΑΝΣΙΜΔΣ ΑΔ 0 70.183 70.183

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΓΙΑ ΑΔ 0 174 174

ΒΙΔΞΑΛ ΔΠΔ 0 7.644 7.644

FITCO AE 0 12.146 12.146

ΥΑΛΚΟΡ ΑΔ 1.531 22.264 23.795

ΔΛΚΔΜΔ ΑΔ 0 160 160

SIDERAL SHPK 0 20.650 20.650

ΤΝΟΛΟ 2.711.791 262.500 2.974.291

ΑΓΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ - ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ  - Α΄ ΤΛΩΝ  ΔΞΟΓΑ  

ΙΓΗΡΔΜΠΟΡΙΚΗ  ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΙΓΜΑ  ΑΔ 

(Πνζά  ζε  επξψ)
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11  Πιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Ν.3401/2005 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ στο 

http://www.sidma.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ & ΔΕΛΣΙΑ ΣΤΠΟΤ

30/3/2011 Δεληίο Τύπος -Αποηελέζμαηα έηοςρ σπήζηρ 2010

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

30/3/2011

Δεληίο Τύπος - Ανακοίνωζη ηηρ παπαγπάθος 4.1.4.4 ηος 

κανονιζμού ηος Χ.Α.

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

24/5/2011

Δεληίο Τύπος - Εηήζια Τακηική Γενική Σςνέλεςζη Μεηόσων 

ηηρ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

31/5/2011 Δεληίο Τύπος-Αποηελέζμαηα ππώηος ηπιμήνος 2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

17/6/2011

Δεληίο Τύπος-Σσολιαζμόρ ηηρ Εηήζιαρ Τακηικήρ Γενικήρ 

Σςνέλεςζηρ ηηρ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

17/6/2011

Δεληίο Τύπος-Αποθάζειρ Εηήζιαρ Τακηικήρ Γενικήρ 

Σςνέλεςζηρ ηηρ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

17/6/2011 Ανακοίνωζη αλλαγήρ ζύνθεζηρ Διοικηηικού Σςμβοςλίος

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Νέα/Ανακοινώζειρ/2011

30/8/2011 Δεληίο Τύπος- Αποηελέζμαηα ππώηος εξαμήνος 2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

1/9/2011 Δεληίο Τύπος - Έκδοζη Ομολογιακού Δανείος

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

30/11/2011 Δεληίο Τύπος- Αποηελέζμαηα Εννεαμήνος 2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ Νέα/Δεληία 

Τύπος/2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΙΔΜΑ

30/3/2011

Σηοισεία και Πληποθοπίερ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

31/12/2010

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2010

30/3/2011 Έκθεζη διασείπιζηρ Δ.Σ. σπήζεωρ 2010

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2010

31/5/2011

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

31/3/2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

31/5/2011

Σηοισεία και Πληποθοπίερ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

31/3/2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

30/8/2011 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεζη

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

30/8/2011

Σηοισεία και Πληποθοπίερ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

30/6/2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

30/11/2011

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

30/9/2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

30/11/2011

Σηοισεία και Πληποθοπίερ Εηαιπείαρ και Ομίλος ηηρ 

30/9/2011

Απσική ζελίδα/Επενδςηικέρ Σσέζειρ/ 

Οικονομικά Αποηελέζμαηα/2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΑΝΕΛΚΟ

23/5/2011

Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ Εηαιπείαρ ΠΑΝΕΛΚΟ ηηρ 

31/12/2010

Απσική ζελίδα/Ενημέπωζη 

Επενδςηών/Οικονομικά Σηοισεία/Οικονομικά 

Σηοισεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ

23/5/2011

Σηοισεία και Πληποθοπίερ Εηαιπείαρ ΠΑΝΕΛΚΟ ηηρ 

31/12/2010

Απσική ζελίδα/Ενημέπωζη 

Επενδςηών/Οικονομικά Σηοισεία/Οικονομικά 

Σηοισεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ

23/5/2010 Έκθεζη διασείπιζηρ Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΚΟ σπήζεωρ 2010

Απσική ζελίδα/Ενημέπωζη 

Επενδςηών/Οικονομικά Σηοισεία/Οικονομικά 

Σηοισεία ΔΠΧΠ-ΠΑΝΕΛΚΟ  
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12 ηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο ρξήζεσο 2011 
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Υαιάλδξη,  27  Μαξηίνπ  2012 

     
         

        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ                                                          Ο  ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ. 

 
 

 
 

       ΜΑΡΔΛ  Λ.  ΑΜΑΡΙΛΙΟ                                                        ΑΡΑΝΣΟ   Κ.  ΜΗΛΙΟ      

        
 

 
 

                    O ΓΙΔΤΘΤΝΧΝ          Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ                         Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ 
                     ΤΜΒΟΤΛΟ                ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ                          ΣΟΤ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟΤ 
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