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Α. Γειώζεηο κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007  

 

Ρα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ 

ΔΡΑΗΟΔΗΑ»:  

1. ΚΑΟΠΔΙ ΣΑΟΖΠ-ΙΔΝΛΡΝΠ ΑΚΑΟΗΙΗΝ,             Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π.  

2. ΛΗΘΝΙΑΝΠ  ΞΑΛΑΓΗΩΡΖ-ΚΑΟΗΝ   ΚΑΟΗΝ     Αληηπξφεδξνο θαη  

3. ΓΑΛΗΖΙ  ΓΑΪΓ  ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ,                      Γηεπζχλσλ  Πχκβνπινο 

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

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

ρξήζε 01/01/2013 – 31/12/2013, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα 

ρξήζεσο ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ.,  θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν θαη 

 ε ζπλεκκέλε Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά 

ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ. θαζψο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Δλνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ.  

 

Σαιάλδξη, 24 Καξηίνπ 2014 

 
 Νη βεβαηνχληεο, 

         
        Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΠ         Ν  ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ  ΡΝ Γ.Π             Ν ΓΗΔΘΛΩΛ  

                                                                                                                                ΠΚΒΝΙΝΠ 

 
 

 
           ΚΑΟΠΔΙ  Ι.  ΑΚΑΟΗΙΗΝ              ΛΗΘΝΙΑΝΠ   Ξ-Κ  ΚΑΟΗΝ              ΓΑΛΗΖΙ   Γ.  ΚΞΔΛΑΟΓΝΡ 
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Β. Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ   

 

ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ. 

επί ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ ηεο πεξηόδνπ από 1ε Ηαλνπαξίνπ  

έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 

Β.1 Δηζαγσγή  
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε γηα ιφγνπο 

ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ έηνπο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2013 

(1.1.2013-31.12.2013). H Έθζεζε ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 91Α΄/30.4.2007) θαη δε ην άξζξν 5 απηνχ θαζψο θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο 

εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηηο Απνθάζεηο κε αξηζκφ 

7/448/11.10.2007 θαη 1/434/2007 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. 

Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο εχιεπην θαη νπζηαζηηθφ ηηο ζεκαληηθέο 

επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη 

απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή φιεο ηηο ζρεηηθέο αλαγθαίεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ 

ρξνληθή πεξίνδν ηεο Δηαηξείαο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο 

θαινπκέλε γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «ΠΗΓΚΑ») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ ΠΗΓΚΑ ζηνλ νπνίν 

Όκηιν, πεξηιακβάλνληαη πιελ ηεο ΠΗΓΚΑ θαη νη αθφινπζεο εηαηξείεο: 

α) ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. πνπ εδξεχεη ζην Σαιάλδξη ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

94%, 

β) SIDMA WORLDWIDE LIMITED, εηαηξία ζπκκεηνρψλ (holding) πνπ εδξεχεη ζηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε 

Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%, 

γ) SIDMA ROMANIA SRL πνπ εδξεχεη ζην Βνπθνπξέζηη ζηε Ονπκαλία, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100% θαη 

δ) SIDΚΑ BULGARIA S.A. πνπ εδξεχεη ζηελ Πφθηα Βνπιγαξίαο ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 100%. 

 

Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνπεξηγξαθνκέλνπ 

λνκηθνχ πιαηζίνπ, ζπλνδεχεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο απηήο πεξηφδνπ θαη πεξηιακβάλεηαη 

απηνχζηα ζηελ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά ζην έηνο ηεο ρξήζεσο 2013. 

 

Δλφςεη δε ηνπ φηη απφ ηελ Δηαηξεία ζπληάζζνληαη θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα 

Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο θαη 

ησλ ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ επηρεηξήζεσλ, θαη κε αλαθνξά ζηα επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα) 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο. 
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Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο Δθζέζεσο, νη νπνίεο έρνπλ ηεζεί επί ζθνπψ επρεξέζηεξεο αλάγλσζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο απηήο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ έρνπλ σο αθνινχζσο. 

 

 

Β.2 Δπηδόζεηο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθή Θέζε 

Ρν 2013 ήηαλ ε έθηε θαηά ζεηξά ρξνληά ζπξξίθλσζεο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο, κε ηελ χθεζε λα 

αγγίδεη ην 4%. Ζ επηδείλσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαηαγξάθεηαη θαη ζηε κείσζε ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο θαηά 6% ην 2013 θαη 32% ζε ζρέζε κε ην 2007. Ραπηφρξνλα φκσο ήηαλ θαη κηα ρξνληά 

θακπήο, αθνχ γηα πξψηε θνξά θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ην βαζηθφ πξφβιεκα ησλ 

δηπιψλ ειιεηκκάησλ, ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαη ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο ζηαδηαθήο εμφδνπ απφ ηελ χθεζε. Ρν ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 

2013, κε ηελ δεκηνπξγία πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο, ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ 

θαη γεληθφηεξα ηελ αλαθνίλσζε κηθξφηεξεο χθεζεο απφ ηελ αλακελφκελε, ηνπνζεηήζεθαλ ηα πξψηα 

ζνβαξά ζεκέιηα ηεο αλάθακςεο έπεηηα απφ κηα εμαεηή, ζπλερή θαη εληνλφηαηε ππνρψξεζε.  

 

Πε απηφ ην πεξηβάιινλ ε ΠΗΓΚΑ αχμεζε ηνλ φγθν πσιήζεσλ ηεο κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο δεκηέο 

ηεο ηφζν ζε επίπεδν Νκίινπ φζν θαη Δηαηξείαο. Αλαιπηηθφηεξα, ζε επίπεδν Νκίινπ, ν θχθινο εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε ζηα € 99 εθ., κεησκέλνο κφιηο θαηά 1% ζε ζρέζε κε απηφλ ηνπ 2012, παξφιν φηη νη 

κέζεο ηηκέο πψιεζεο ηνπ 2013 ππνρψξεζαλ θαηά 6,6% ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ 2012. 

Ππλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ν θχθινο εξγαζηψλ 

δηακνξθψζεθε ζηα € 128 εθ. απφ € 132 εθ. ην 2012, παξνπζηάδνληαο πηψζε θαηά 2,9%. Ρα 

απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζηα € 0,32 εθ. δεκηά  απφ € 1,1 εθ. δεκηά ην πξνεγνχκελν έηνο 

παξνπζηάδνληαο βειηίσζε θαηά 70%. Ρα απνηειέζκαηα πξν θφξσλ ηνπ Νκίινπ δηακνξθψζεθαλ ζε 

δεκία  € 9,9 εθ. ζε ζρέζε κε δεκία € 11,9  εθ. ην 2012, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε θαηά 15%.  

 

Πε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ΠΗΓΚΑ δηακνξθψζεθε ζηα € 55 εθ. απφ € 56 εθ. ην 2012 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 2%. Ππλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα € 85 εθ. απφ € 88 εθ. ην 2012, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 3,8%. Ρα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) είλαη € 252 ρηι., έλαληη € 91 ρηι. ην πξνεγνχκελν έηνο, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 176% ελψ ζηα απνηειέζκαηα  πξν θφξσλ ζεκεηψζεθαλ δεκίεο € 7,9 εθ. 

έλαληη δεκηψλ € 9,2 εθ. ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε, παξνπζηάδνληαο βειηίσζε ηεο ηάμεο ηνπ 14%. Ρα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβάξπλε πξφβιεςε απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ εμσηεξηθνχ χςνπο € 2,0 

εθ..  

 

Ξξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ΠΗΓΚΑ παξακέλεη θαη ην 2014 ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο, κέζσ ηεο 

ζσζηήο δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Ζ ΠΗΓΚΑ αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 
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πέηπρε ηελ κείσζε ησλ εκεξψλ πίζησζεο ησλ πειαηψλ ηεο ην 2013 ζε πνζνζηφ 11%, κε απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ησλ εκπνξηθψλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαηά 15% ή € 6,9 εθ. ζε επίπεδν Νκίινπ θαη θαηά 22% 

ή  € 5,8 εθ. ζε επίπεδν Δηαηξείαο. Δπηπιένλ κείσζε νξηαθά  ηνλ δαλεηζκφ ηεο ην 2013 θαηά 1,6% ή € 

1,2 εθ. ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαη θαηά 3,1% ή € 3,5 εθ. ζε επίπεδν Νκίινπ. Ρέινο ηα ηακεηαθά ηεο 

δηαζέζηκα αλήιζαλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο ζε € 12,8 εθ. γηα ηνλ Όκηιν  θαη € 9,1 εθ. γηα ηελ Δηαηξεία 

αληίζηνηρα. 

 
Β.3 Απνηειέζκαηα Σξήζεο 2013 θαη Βαζηθνί Αξηζκνδείθηεο ελνπνηεκέλσλ 
απνηειεζκάησλ 

 

Ρα θπξηφηεξα κεγέζε ηεο ρξήζεο 1.1 – 31.12.2013 έρνπλ σο εμήο: 

 

ΝΚΗΙΝΠ
1/1/2013 - 

31/12/2013

1/1/2012 - 

31/12/2012
Γ (%)

Θχθινο Δξγαζηψλ 98.788.232 100.167.196 -1,4%

Ξσιήζεηο Αληηπξνζσπείαο 29.636.674 32.112.177 -7,7%

Πχλνιν Ξσιήζεσλ 128.424.905 132.279.372 -2,9%

Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA) -327.669 -1.090.897 -70,0%

Θέξδε πξν θφξσλ -9.970.636 -11.937.700 -16,5%

Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά απφ 

θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηoςεθίαο

-11.174.758 -11.705.083 -4,5%

Ξεξηζψξην EBITDA -0,33% -1,09% -69,5%

Θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο -11,31% -11,69% -3,2%  

 

ΔΡΑΗΟΗΑ
1/1/2013 - 

31/12/2013

1/1/2012 - 

31/12/2012
Γ (%)

Θχθινο Δξγαζηψλ 55.264.443 56.174.658 -1,6%

Ξσιήζεηο Αληηπξνζσπείαο 29.636.674 32.112.177 -7,7%

Πχλνιν Ξσιήζεσλ 84.901.117 88.286.835 -3,8%

Ιεηηνπξγηθφ Απνηέιεζκα (EBITDA) 252.083 91.175 176,5%

Θέξδε πξν θφξσλ -7.958.717 -9.231.954 -13,8%

Θαζαξά θέξδε ρξήζεσο κεηά απφ 

θφξνπο

-8.812.327 -8.770.370 0,5%

Ξεξηζψξην EBITDA 0,46% 0,16% 181,0%

Θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο -15,95% -15,61% 2,1%  

 

Β.4 Πεκαληηθά Γεγνλόηα Θαηά ηελ Θιεηόκελε Σξήζε  

 

Ζ πνξεία ηεο ΠΗΓΚΑ ζηελ Διιεληθή αγνξά ην 2013 θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, παξφιε ηελ, γηα έθηε 

ζπλερφκελε ρξνληά, ζπξξίθλσζε ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. Αχμεζε ηνλ φγθν πσιήζεσλ ζε ζρέζε κε 

ην 2012, ελψ ηα πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο αλ θαη ειαθξψο κεησκέλα, δηαηεξήζεθαλ ζην 9%. 

Ζ ζπγαηξηθή ηεο Ξαλέιθν, παξνπζίαζε ην 2013 αχμεζε θχθινπ εξγαζηψλ θαηά 3% ζε ζρέζε κε ην 

2012, ζπγθεθξηκέλα απφ € 9,6 εθ. αλήιζε ζε € 9,9 εθ.. Πε επίπεδν φγθνπ πσιήζεσλ ε αχμεζε απηή 

αλήιζε ζε 8,1% ελψ ην πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ ηεο απμήζεθε θαηά 41% θαη ζπγθεθξηκέλα απφ 17% 

ην 2012 ζε 24% ην 2013. Ζ αχμεζε ζηηο εμαγσγέο επηηεχρζεθε ράξε ζε ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο ηφζν 
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γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο φζν θαη ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο 

ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα παξνπζίαζαλ, ε κελ SIDMA Bulgaria κείσζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ θαηά 19%, ε δε SIDMA Romania αχμεζε 15,4% ζε ζρέζε κε ην 2012. Ππγθεθξηκέλα ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Bulgaria αλήιζε ζηα € 12,5 εθ. έλαληη € 15,6 εθ. ην 2012, ελψ ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο SIDMA Romania αλήιζε ζηα € 23,6 εθ. έλαληη € 20,4 εθ ην 2012. Ρα πξν 

θφξσλ απνηειέζκαηα ηεο SIDMA Bulgaria βειηηψζεθαλ θαηά 0,5% ελψ απηά ηεο SIDMA 

Romania θαηά 23%. 

Απφξξνηα ηεο αβέβαηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο ζηελ νπνία βξέζεθε ε Βνπιγαξία θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο ήηαλ ε έιιεηςε επελδχζεσλ θαη έξγσλ ππνδνκήο κε απνηέιεζκα ηελ πηψζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζηελ αγνξά ράιπβα, θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο SIDMA Bulgaria. Νη 

ηηκέο πψιεζεο ζηε Βνπιγαξία ην 2013 παξνπζίαζαλ κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% θαηά κέζν φξν, 

νθεηιφκελε αθελφο κελ ζηε πηψζε ησλ ηηκψλ εηζαγσγήο ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ, αθεηέξνπ δε 

ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ επηθξάηεζε ζε ζπλζήθεο ρακειήο δήηεζεο. 

 

Πηε Ονπκαλία ε SIDMA Romania παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 24% πεξίπνπ 

ζε ζρέζε κε ην 2012,  ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ε αληίζηνηρε εγρψξηα θαηαλάισζε ηνπ ράιπβα 

ππνρψξεζε πεξίπνπ 9%. Δίλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλφο πσο ζε απηή ηελ αγνξά κε ηελ κεησκέλε 

ξεπζηφηεηα, ε Δηαηξεία ζπλερίδεη λα εηζπξάηηεη κε κέζν φξν εκεξψλ θαηά 24% ρακειφηεξν ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο αγνξάο.  Ζ  SIDMA Romania πεξηιακβάλεηαη ζηελ ιίζηα ησλ 25 πην ζεκαληηθψλ 

εηαηξηψλ εκπνξίαο κεηάιισλ ηεο Ονπκαλίαο, ζχκθσλα κε ηελ Ernst & Young, θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

2013 ζηελ 14ε ζέζε φζνλ αθνξά ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ. 

 

Πηε δηεζλή αγνξά ράιπβα, νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ παξνπζίαζαλ αλνδηθή ηάζε ην πξψην εμάκελν 

ηνπ έηνπο θαη θαζνδηθή θαηά ην δεχηεξν. Ρα Σαιπβνπξγεία, πξνζδνθψληαο αχμεζε ηεο δήηεζεο, 

θαηάθεξαλ ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο  κηα ζπληνληζκέλε αχμεζε ηηκψλ ε νπνία ην δεχηεξν 

εμάκελν απνθιηκαθψζεθε ιφγσ δηάςεπζεο ησλ πξνζδνθηψλ απηψλ. Απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο 

απηνχ ήηαλ ε κέζε ηηκή εηζαγσγψλ ηεο ΠΗΓΚΑ ην 2013 λα είλαη ρακειφηεξε θαηά 6% ζε ζρέζε κε 

ην 2012.   

 

Ρν 2013, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EU-27) ε παξαγσγή πξντφλησλ ράιπβα θηλήζεθε πησηηθά. 

Αληίζεηα ζε παγθφζκην επίπεδν απμήζεθε. Αλαιπηηθφηεξα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Ξαγθφζκηαο 

Έλσζεο Σάιπβα (World Steel Association) ε παξαγσγή ράιπβα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψζεθε 

θαηά 1.8% ζηνπο 165,6 εθ. ηφλνπο ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012,  ελψ ζε παγθφζκην επίπεδν 

απμήζεθε θαηά 3,5% θηάλνληαο ηνπο 1.607 εθ. ηφλνπο, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ζηηο Αζηαηηθέο 

ρψξεο. Ρελ ίδηα εηθφλα παξνπζίαζε θαη ε θαηλνκεληθή θαηαλάισζε ράιπβα, φπνπ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κεηψζεθε θαηά 3,8% ζε ζρέζε κε ην 2012 ελψ ζε παγθφζκην επίπεδν απμήζεθε θαηά 3,1%. 

Πηελ Διιάδα εθηηκνχκε πσο ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ καο θηλήζεθε 

κεηαμχ 10% θαη 15% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. 
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Β.5 Θπξηόηεξνη Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο  
Νη βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί θίλδπλνη θαη νη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηνλ Όκηιν, 

είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Θίλδπλνο Ξξνβιέςεηο ηνπ Νκίινπ 

1.  Ξηζησηηθφο Θίλδπλνο 

(Θίλδπλνο επηζθάιεηαο 

πειαηψλ) 

Ν Όκηινο  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, 

κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ. Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο  νη 

απαηηήζεηο ηεο ήηαλ αζθαιηζκέλεο ζε κεγάιν πνζνζηφ 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) 

Ν 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. Ρέηνηνπ είδνπο ζπλαιιαγέο ζα επηβάξπλαλ, ηνπιάρηζηνλ 

πξνζσξηλά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαη ζα αχμαλαλ ην θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ. 

3. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο  Ν Όκηινο κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ηξαπεδψλ εμαζθαιίδεη ηα 

αλαγθαία πηζησηηθά φξηα ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπιένλ ζηηο 

31/12/2013 δηέζεηε ηακεηαθά δηαζέζηκα  χςνπο € 12,8 εθ.. 

 Ν Όκηινο ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε εηδηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά 

εξγαιεία 

 Ν Όκηινο, κε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ, πεξηνξίδεη 

ηνπο θηλδχλνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαλέλαο πειάηεο ηεο δελ 

θαηέρεη πνζνζηφ πάλσ απφ 2,0% ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο. 

4. Απμνκείσζε ηηκψλ 

πξψησλ πιψλ 

 

Ρν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ηνπ Νκίινπ επεξεάδεηαη ζεηηθά ζηελ 

πεξίπησζε αλνδηθψλ ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη αξλεηηθά ζηελ 

αληίζεηε πεξίπησζε. Ν Όκηινο εθαξκφδεη ζπληεξεηηθή πνιηηηθή 

απνζεκάησλ ελψ κέζσ ηεο πνιχρξνλεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ θξνληίδεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα γηα ηηο αλνδηθέο 

ή θαζνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ηνπ. 

5. Ππλαιιαγκαηηθφο 

θίλδπλνο 

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη ζε Δπξψ. Κέξνο 

ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη ζε Γνιάξην 

Ακεξηθήο. Ν 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 
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αληίζηνηρν λφµηζµα - εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ - κε ζηφρν ηε 

κείσζε ηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ζε πεξίπησζε ππνηίκεζεο ησλ 

ηνπηθψλ λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην Δπξψ. 

6.  Κείσζε φγθνπ πσιήζεσλ 

ιφγσ γεληθφηεξεο 

θαηαλαισηηθήο χθεζεο 

Ν Όκηινο επεξεάδεηαη απφ ζεηξά εμσγελψλ παξαγφλησλ,  φπσο ε 

νηθνλνκηθή αβεβαηφηεηα θαη ε χθεζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο.  

Πηφρνο ηνπ Νκίινπ είλαη λα  βειηηψλεη δηαξθψο ηελ πνηφηεηα ησλ 

πιηθψλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπ θαη λα αλαπιεξψλεη 

ηνλ κεησκέλν φγθν πσιήζεσλ ηεο εγρψξηαο αγνξάο απφ ηηο αγνξέο 

ησλ Βαιθαλίσλ. Ζ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ Θπγαηξηθψλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ εμππεξεηεί ζηαδηαθά απηφ ηνλ ζηφρν. 

 

 
Β.6 Πηόρνη θαη Ξξννπηηθέο γηα ην 2014 

 

Πηελ Διιάδα ν δείθηεο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο έθηαζε ηνλ θεηηλφ Φεβξνπάξην ζην πςειφηεξν ζεκείν 

ηνπ, απφ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2008, θαηαγξάθνληαο αλαζηξνθή ηεο αξλεηηθήο πνξείαο ηεο Διιεληθήο 

Νηθνλνκίαο. Ρν 2014 αλακέλνπκε, γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ρξφληα, ε κεηαβνιή ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο λα απνθηήζεη ζεηηθφ πξφζεκν, απφ ην δεχηεξν εμάκελν θπξίσο, ιφγσ ηεο 

επαλεθθίλεζεο ησλ εξγαζηψλ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο. Ωζηφζν, παξ‟ φιε ηε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία, 

έρνληαο ππφςε θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζέηνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, δελ αλακέλνπκε ε δήηεζε ζε ραιπβνπξγηθά πξντφληα λα αλαθάκςεη 

βξαρππξφζεζκα, ζηα πξν θξίζεο επίπεδα. Πεκαληηθή ηφλσζε ηεο δήηεζεο ζα ππάξμεη κφλν φηαλ νη 

Ρξάπεδεο απνθαηαζηήζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα ζηελ Αγνξά, εηζξεχζνπλ ζηαδηαθά ζεκαληηθά θεθάιαηα 

απφ ην εμσηεξηθφ αλάινγα κε ηελ πξφνδν ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ 

μέλσλ επελδπηψλ ζηηο ζεηηθέο πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο. 

 

Πηε Βνπιγαξία ε Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα πξνβιέπεη αλάπηπμε 1,7 % ην 2014 θπξίσο ζηηο εμαγσγέο, ελψ 

ε UniCredit Bulbank εθηηκά φηη ζα ππάξμεη αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο κε πξαγκαηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΞ 

θαηά 1,5%. Ωζηφζν ζηαζηκφηεηα αλακέλεηαη λα επηθξαηήζεη ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο, θαζψο ε ζπλερηδφκελε πνιηηηθή αζηάζεηα εληείλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

παξαηείλεη ηελ απνρή ησλ εηαηξεηψλ απφ ηελ έλαξμε λέσλ κεγάισλ έξγσλ θαη ηελ πξφζιεςε 

επηπιένλ πξνζσπηθνχ. Ξαξάιιεια, ε θαηάζηαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ αγνξά αθηλήησλ 

εμαθνινπζεί λα πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηα λνηθνθπξηά, απνηξέπνληαο ηα απφ δαπαλεξέο αγνξέο θαη 

σζψληαο ηα λα θαηεπζχλνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο ζηελ  απνηακίεπζε ή 

απνπιεξσκή ρξεψλ. 

 

Πηε Ονπκαλία ε θπβέξλεζε πξνβιέπεη ξπζκφ αλάπηπμεο 2,2% ην 2014 θαη 2,8% ην 2015, κεηά ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ πεξίνδν 2013-2015. Ζ πξφβιεςε γηα ην 

2014 βαζίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αλακελφκελε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο 

ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε εμαγσγηθή δπλακηθή, ησλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη ησλ 

ππνδνκψλ κεηαθνξψλ. Αλάπηπμε 2,2% γηα ην 2014 πξνβιέπεη θαη ην ΓΛΡ, ίδηα δειαδή κε απηή ηνπ 

2013. 
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Πε απηφ ην πιαίζην ε ΠΗΓΚΑ ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζην εμσηεξηθφ κέζσ ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηεο. Δμαθνινπζεί δε λα δίλεη πξσηαξρηθή ζεκαζία ζηε ξεπζηφηεηα, κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο, δηαηεξψληαο απζηεξή  πηζησηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ζηελ αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο, ζε θάζε κία απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο. 
 

Β.7 Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Ζ παξνχζα δήισζε έρεη ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Λφκν 3873/10.  

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

 
1. Θώδηθαο 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 Θψδηθα 

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

είλαη δηαζέζηκνο ζηελ θάησζη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 
http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf 

 

Πηα πιαίζηα ζχληαμεο ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε Δηαηξεία 

πξνρψξεζε ζε επηζθφπεζε ηνπ Θψδηθα. Γεδνκέλνπ φηη γηα φιε ηε ρξήζε 2013 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 Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

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

κειεηά ηε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ πξνζαξκνγήο ζε απηέο.  

 

- Κέξνο Α.2 § 2.3: Κέγεζνο θαη ζύλζεζε ηνπ ΓΠ. Ν αξηζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κε 

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

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

πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Θψδηθα.  

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

Ππκβνπιίνπ. Κέρξη ηε ζχληαμε ηεο παξνχζαο Γήισζεο δελ ιεηηνπξγεί  επηηξνπή 

αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ. 

- Κέξνο Α.6 § 6.1-6.10: Ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Π. Ζ εηαηξεία δελ εθαξκφδεη ηηο 

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

- Κέξνο Α.7 § 7.1-7.3: Αμηνιόγεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Δπηηξνπώλ 

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

δηαδηθαζία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη 

ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ. 

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

παξνχζεο δειψζεσο δελ ιεηηνπξγεί Δπηηξνπή ακνηβψλ.  

 

Ζ Δηαηξεία δελ εθαξκφδεη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επηπιένλ ησλ εηδηθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΠΔΒ θαη ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ Λ. 3873/2010. 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/kodikas_etairikis_diakivernisis_GR_OCT2013.pdf
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2. Θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Ππζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Γηαρείξηζεο 

Θηλδύλσλ ζε Πρέζε κε ηε Γηαδηθαζία Πύληαμεο ησλ Νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ αλαθνξώλ. 

 

i. Ξεξηγξαθή ησλ θύξησλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ Ππζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ θαη Ππζηήκαηνο  Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ -ζε ζρέζε κε ηε 

δηαδηθαζία ζύληαμεο ησλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ-  

Ρν Πχζηεκα 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. 

Ζ πεξεζία 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. 

Ρν Πχζηεκα 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.  

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

φηη ην ζχζηεκα νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ ηεο “ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ.”, 

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

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

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

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί 

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

δεκνζηνπνίεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Ρφζν ε Γηνηθεηηθή 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 Γηνίθεζε πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ πνπ 

ζπγθξίλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, φπσο απηφο έρεη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

Ππκβνχιην 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 

ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ 

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

αληίζηνηρα απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. 

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

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

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

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

ηνλ Θ. Λ. 2190/1920 θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο γίλεηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ε 

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

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

πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν. 

Ζ 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 Ππζηεκάησλ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο δειψλεη φηη έρεη εμεηάζεη ηνπο θχξηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

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

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

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ησλ Ππζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

 

iii. Ξαξνρή 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 Λόκν 3693/2008 

Νη λφκηκνη ειεγθηέο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε ηνπ έηνπο 2013, «Grant Thornton 

Νξθσηνί Διεγθηέο- Πχκβνπινη Δπηρεηξήζεσλ»,  νη νπνίνη έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή 

Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ηελ 13ε Ηνπλίνπ 2013, δελ έρνπλ παξάζρεη  κε ειεγθηηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ Δηαηξεία θαη ηηο ζπγαηξηθέο ηεο.  

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

επίζεο δελ παξείραλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. 

 

3. Γεκόζηεο Ξξνζθνξέο Δμαγνξάο- Ξιεξνθνξηαθά Πηνηρεία   

- 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. 

- Πε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία ζπκκεηάζρεη  ζε ηέηνηα δηαδηθαζία απηή ζα γίλεη ζηα 

πιαίζηα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

 
4. Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηόρσλ θαη δηθαηώκαηα ησλ κεηόρσλ 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε ζπγθαιείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαηαζηαηηθφ θαη 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2190/1920, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα. Ζ 
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Δηαηξεία πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπφκελεο δεκνζηεχζεηο, ζχκθσλα κάιηζηα θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

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

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

δεκνζηεχζεσλ ησλ πξνθιήζεσλ ησλ Γεληθψλ Ππλειεχζεσλ θαη ηεο αλάξηεζεο απηψλ ζηελ 

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

δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζεο.  

 
5. Πύλζεζε θαη ιεηηνπξγία Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ, Δπνπηηθώλ Νξγάλσλ θαη 

Δπηηξνπώλ ηεο Δηαηξείαο 

 

Οόινη θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ  

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 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 Θ.Λ. 2190/1920 θαη ην Θαηαζηαηηθφ θαζψο θαη ηεο ηήξεζεο ησλ 

αξρψλ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλέξρεηαη κε ηελ απαξαίηεηε ζπρλφηεηα, ψζηε λα εθηειεί 

απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα ηνπ.  

Νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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  

• Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 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 Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο 

πξηλ ηελ ηειηθή έγθξηζε απηψλ απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. 

• Πηελ 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. 

 

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

- 4 είλαη εθηειεζηηθά κέιε  

- 3 είλαη κε εθηειεζηηθά κέιε 

- 2 είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε  

Ζ ζχλζεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ 

Α.Δ. είλαη ε αθφινπζε: 

1. Καξζέι Ακαξίιην, Ξξφεδξνο- Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

   2. Ληθφιανο Καξίνπ, Αληηπξφεδξνο - Δθηειεζηηθφ Κέινο  

   3. Γαληήι Κπελαξδνχη, Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο- Δθηειεζηηθφ Κέινο 

   4. Σαΐκ Λαρκίαο,  - Κε  Δθηειεζηηθφ Κέινο 

   5. Θσλζηαληίλνο Θαξψλεο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

   6. Ζιίαο Κσπζήο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 
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   7. Δπζηξάηηνο Θσκαδάθεο, Δθηειεζηηθφ Κέινο 

8. Γεψξγηνο Θαηζαξφο, Αλεμάξηεην, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο  

9. Αβξαάκ (Κίλνο) Κσπζήο, Αλεμάξηεην, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο 

 

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

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

 

Ρα κέιε ηνπ Γ.Π. εθιέγνληαη γηα κνλνεηή ζεηεία απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ Κεηφρσλ. Ρν 

πθηζηάκελν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εμειέγε απφ ηελ Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ηεο 

13εο  Ηνπλίνπ 2013 θαη ε ζεηεία ηνπ ιήγεη ηελ εκέξα ζχγθιεζεο ηεο επφκελεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο.  

 

Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ζπλεδξίαζε νγδφληα κία (81) θνξέο κέζα ζην έηνο 2013. Πε είθνζη 

ελλέα (29) ζπλεδξηάζεηο παξέζηεζαλ φια ηα κέιε ηνπ απηνπξνζψπσο, ελψ ζε πελήληα δχν (52) 

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

 

Δπηηξνπή Διέγρνπ (Audit Committee) 

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

ζεκάησλ πνπ ζπδεηνύληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο  

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

απνηειείηαη απφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ 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 Ππκβνχιην 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 

- Λα 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, 

- Λα 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, 

- Λα 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.  

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

 Αμηνινγεί ηελ επάξθεηα έθηαζεο ηνπο 

 Δπηβεβαηψλεη ηελ αθξίβεηα ησλ εθζέζεσλ 

http://www.sidma.gr/default.asp?pid=33&la=1
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 Λα εμεηάδεη ηελ επάξθεηα ππνζηήξημεο ησλ απνηειεζκάησλ 

 

Ζ 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 Νηθνλνκηθψλ Θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο.  Ξαξάιιεια, πξνηείλεη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ ηπρφλ επξήκαηα ή 

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

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλνληζκφ Ιεηηνπξγίαο ηεο, ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απαξηίδεηαη απφ έλα 

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

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

 

 

Ζ πθηζηάκελε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ είλαη ε αθφινπζε: 

o Γεψξγηνο Θαηζαξφο – Αλεμάξηεην κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π. θαη Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ 

o Καξζέι Ακαξίιην - Κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π.  

o Σαΐκ Λαρκίαο - Κε εθηειεζηηθφ κέινο Γ.Π. 

 

ii. Αξηζκόο ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ζπρλόηεηα ζπκκεηνρήο θάζε κέινπο 

ζηηο ζπλεδξηάζεηο 

Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ζπλεδξίαζε 4 θνξέο θαηά ην 2013, κε πιήξε απαξηία. 

 

iii. Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη επηδόζεσλ ηεο Δπηηξνπήο   

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

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ 

Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζα ζεζπίζεη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζην κέιινλ. 

 

Β.8 Πεκαληηθέο Ππλαιιαγέο Κεηαμύ Δηαηξείαο θαη Ππλδεδεκέλσλ Ξξνζώπσλ 

Νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλα κε απηή κέξε θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Γ.Ι.Ξ. 24 εκθαλίδνληαη θαησηέξσ: 
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ΔΡΑΗΟΗΑ Ξειάηεο
Σξεψζηεο 

Γηάθνξνη
Πχλνιν

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ 23.265 0 23.265

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ 84.347 9.350 93.698

SOVEL  ΑΔ 594 0 594

ΔΡΖΙ  ΑΔ 28.632 0 28.632

ΑΔΗΦΝΟΝΠ  ΑΔ 1.705 0 1.705

ΞΑΛΔΙΘΝ  ΑΒΔΔ 29.559 0 29.559

ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ  ΑΔ 47.394 0 47.394

ΚΔΡΑΙ.  ΑΡΡΗΘΖΠ  ΑΔ 25.324 0 25.324

ΞΟΝΠΑΙ   ΑΔ 34.659 -4.022 30.637

ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚΑΡΩΛ 8.922 0 8.922

SIDMA Romania S.R.L. 41.132 2.903 44.035

SIDMA Bulgaria S.A. 308.132 7.393 315.525

ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ 509.194 0 509.194

ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΑ ΑΔ 11.555 0 11.555

ΔΡΔΚ ΑΔ 1.673 0 1.673

FITCO AE 981 0 981

ΑΛΑΚΔΡ ΑΔ 29.634 0 29.634

ΒΗΝΚΑΙ ΑΔ 39.352 0 39.352

ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ 18.087 0 18.087

ΑΟΓΝΠ ΑΔΒΔΜ 6.861 0 6.861

ΔΙΒΑΙ ΑΔ 22.842 0 22.842

PROSAL TUBES SA -316 0 -316

BIANATT 468 0 468

SIDERAL SHPK 14.488 0 14.488

ΑΛΝΜΑΙ ΑΔ 256 0 256

SIDMA WORLDWIDE (CYPRUS) LIMITED 0 5.000 5.000

DOJRAN STEEL LTD 1.443 0 1.443

FULGOR AE 124.126 0 124.126

CONSULTANT&CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΔ 17.322 0 17.322

ΠΚΔΡΑΙ ΑΔ 7.957 0 7.957

ΠΛΝΙΝ 1.439.586 20.625 1.460.211

ΑΞΑΗΡΖΠΔΗΠ  ΑΞΝ ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΔΠ - ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ   ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  ΠΗΓΚΑ  ΑΔ

(Ξνζά  ζε  επξψ)

 
 

ΔΡΑΗΟΗΑ
Αγνξέο Δκπ/ησλ 

& Α ιψλ

Αγνξέο πεξεζηψλ 

(Δμνδα)
Πχλνιν

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ 1.118.507 0 1.118.507

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ 60.883 0 60.883

STOMANA   S.Α 3.089.202 0 3.089.202

ΔΡΖΙ  ΑΔ 0 27.698 27.698

ΞΑΛΔΙΘΝ  ΑΒΔΔ 8.032 0 8.032

ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ  ΑΔ 174.065 0 174.065

SIDMA Romania S.R.L. 40.368 0 40.368

ΡΔΘΑ SYSTEMS A.E. 0 59.867 59.867

ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ 0 77.620 77.620

ΒΗΔΜΑΙ ΔΞΔ 0 4.885 4.885

ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ 0 9.279 9.279

CONSULTANT&CONSTRUCTION 

SOLUTIONS ΑΔ 16.624 0 16.624

SIDERAL SHPK 0 24.544 24.544

ELVAL COLOUR 10.882 0 10.882

ΠΛΝΙΝ 4.518.563 203.894 4.722.456

ΑΓΝΟΔΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ - ΞΟΝΪΝΛΡΩΛ  - Α΄ ΙΩΛ  ΔΜΝΓΑ  

ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ  ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ  ΠΗΓΚΑ  ΑΔ 

(Ξνζά  ζε  επξψ)
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ΔΡΑΗΟΗΑ

Ξσιήζεηο  

Δκπνξεπκάησλ - Α΄ 

ιψλ -Ξξντφλησλ

Ξξνκεζ. Απφ 

αληηπξνζ.

Αιια Δζνδα 

Δθκεηάιιεπζεο

Έθηαθηα -

αλφξγαλα 

έζνδα

Πχλνιν

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ 30.520 746.880 282.637 0 1.060.037

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ 0 247.082 119.108 0 366.190

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ ΠΗΓ ΝΞΙ 0 2.418 0 2.418

SOVEL  ΑΔ 8.527 0 0 0 8.527

ΔΡΖΙ  ΑΔ 58.698 0 0 0 58.698

ΑΔΗΦΝΟΝΠ  ΑΔ 2.073 0 0 1.665 3.738

ΞΑΛΔΙΘΝ  ΑΒΔΔ 26.273 0 10.200 383 36.855

ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ  ΑΔ 15.527 256.325 73.403 0 345.255

ΚΔΡΑΙ.  ΑΡΡΗΘΖΠ  ΑΔ 314.363 0 0 0 314.363

ΞΟΝΠΑΙ   ΑΔ 0 201.122 106.256 285 307.663

ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚΑΡΩΛ 23.772 240.898 57.395 0 322.065

SIDMA Romania S.R.L. 43.159 0 0 2.903 46.062

SIDMA Bulgaria S.A. 1.976.763 0 0 7.708 1.984.471

TEKA SYSTEMS AE 5.028 0 0 0 5.028

ΔΙΙΖΛΗΘΑ ΘΑΙΩΓΗΑ 11.347 0 0 0 11.347

ΔΡΔΚ ΑΔ 858 0 0 0 858

ΑΛΑΚΔΡ ΑΔ 44.664 0 0 31 44.695

ΒΗΝΚΑΙ ΑΔ 138.918 0 0 0 138.918

FITCO AE 5.724 0 0 0 5.724

ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ 11.459 0 0 0 11.459

ΑΟΓΝΠ ΑΔΒΔΜ 47.026 0 0 0 47.026

ΔΙΒΑΙ ΑΔ 37.839 0 0 0 37.839

ΑΛΝΜΑΙ ΑΔ 16 0 0 0 16

ΓΗΑ.ΒΗ.ΞΔ.ΘΗ.Β ΑΔ 368 0 0 0 368

ΠΚΔΡΑΙ ΑΔ 5.664 0 0 0 5.664

ΒΗΑΛΑΡΡ 625 0 0 0 625

CONSULTANT&CONSTRUCTION SOLUTIONS ΑΔ 97.961 0 0 0 97.961

DOJRAN STEEL LTD 5.522 0 0 0 5.522

FULGOR AE 107.077 0 0 0 107.077

SIDERAL SHPK 14.488 0 0 0 14.488

ΠΛΝΙΝ 3.034.259 1.694.724 649.000 12.974 5.390.957

ΞΩΙΖΠΔΗΠ - ΔΠΝΓΑ   ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ  ΑΔ 

(Ξνζά  ζε  επξψ)

 
 

ΔΡΑΗΟΗΑ
Ξξνκεζεπηέο-

Αγνξέο

Ξξνκεζ. Απφ 

αληηπξνζ.

Ξηζησηέο 

Γηάθνξνη
Πχλνιν

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ 37.332 307.322 0 344.654

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΣΑΙΒΑ ΑΔ 600.083 4.311.311 0 4.911.394

ΠΗΓΔΛΝΟ  ΑΔ ΠΗΓ ΝΞΙ 0 89.655 0 89.655

STOMANA   Π.Α 239.681 0 0 239.681

ΔΡΖΙ  ΑΔ 0 0 13.337 13.337

ΞΑΛΔΙΘΝ  ΑΒΔΔ 3.921 0 -66 3.855

ΠΩΙΖΛ ΘΝΟΗΛΘΝ  ΑΔ 214.100 2.286.465 0 2.500.565

SIDMA Bulgaria S.A. 3.896 0 0 3.896

ΔΟΙΗΘΝΛ ΔΞΔΜ ΠΟΚ 100 1.277.078 0 1.277.178

ΞΟΝΠΑΙ   ΑΔ 608 1.348.922 0 1.349.530

ΡΔΘΑ SYSTEMS A.E. 0 0 20.965 20.965

ΑΛΡΗΚΔΡ ΑΔ 0 0 51.588 51.588

ΒΗΔΜΑΙ ΔΞΔ 0 0 825 825

ΣΑΙΘΝΟ ΑΔ 0 0 11.413 11.413

ΔΙΒΑΙ ΑΔ 0 0 1.057 1.057

ΠΡΖΙΚΔΡ ΑΔ 0 0 615 615

SIDERAL SHPK 12.268 0 0 12.268

ΠΛΝΙΝ 1.111.989 9.620.752 99.733 10.832.474

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ  ΞΟΝΠ  ΠΛΓΔΓΔΚΔΛΔΠ - ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΔ

 
 

Β.9 Γεγνλόηα κεηά ηελ Ξεξίνδν Αλαθνξάο. 

  

ΓΓεελλ  ππππάάξξρρννππλλ  γγεεγγννλλφφηηαα  κκεεηηάά  ηηεελλ  ππεεξξίίννδδνν  ααλλααθθννξξάάοο..    
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Β.10 Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε 

 

ΔΞΔΜΖΓΖΚΑΡΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ ΠΡΖΛ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΗΠ ΞΑΟ. 6 ΘΑΗ 7 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 4 ΡΝ Λ. 3556/2007  

ΡΖΠ «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ.» 

ΓΗΑ ΡΖ ΣΟΖΠΖ 2012  

ΔΔΞΞΔΔΜΜΖΖΓΓΖΖΚΚΑΑΡΡΗΗΘΘΖΖ  ΔΔΘΘΘΘΔΔΠΠΖΖ  ΠΠΡΡΖΖΛΛ  ΑΑΞΞΝΝ  2277  ΚΚααξξηηίίννππ  22001133    ΔΔΘΘΘΘΔΔΠΠΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΣΣΔΔΗΗΟΟΗΗΠΠΖΖΠΠ  ΡΡΝΝ  

ΓΓΗΗΝΝΗΗΘΘΖΖΡΡΗΗΘΘΝΝ  ΠΠΚΚΒΒΝΝΙΙΗΗΝΝ  ΓΓΗΗΑΑ  ΡΡΖΖΛΛ  ΣΣΟΟΖΖΠΠΖΖ  22001122  ΠΠΚΚΦΦΩΩΛΛΑΑ  ΚΚΔΔ  ΡΡΝΝ  ΆΆΟΟΘΘΟΟΝΝ  44  ππααξξ..77  ΡΡΝΝ  

ΛΛΝΝΚΚΝΝ  33555566//22000077  

 

(α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ 

Ρελ 31/12/2013 ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλεξρφηαλ ζε ΔΟΩ  13.500.000 θαη ήηαλ 

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

 

Κε βάζε ην κεηνρνιφγην ηεο 31/12/2013, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε αθφινπζε: 

 

ΚΔΡΝΣΝΗ
Αξηζκόο 

Κεηνρώλ

Ξνζνζηό 

(%)

Sovel A.E.    2.821.008 28,21%

Sidacier holding S.A. 1.568.282 15,68%

Αλδξέαο Ξηδάληε ηνπ Σατκ 690.000 6,90%

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

Πηδελνξ Βηνκεραληθή Σάιπβα Α.Δ. 653.250 6,53%

Salix Nominees Limited 555.000 5,55%

Λέιιε Ακαξίιην ηνπ Γαληήι Αλδξέα 298.614 2,99%

Γαπίδ Ακαξίιην ηνπ Γαληήι Αλδξέα 298.614 2,99%

Πάληπ Ακαξίιην ηνπ Αλδξέα 172.568 1,73%

Λαηαιχ Ξηδάληε ηνπ Αλδξέα 87.427 0,87%

Viochalco S.A. 28.992 0,29%

Βίθησξ Ξηδάληε ηνπ Αλδξέα 4.984 0,05%

Δπελδπηηθφ θνηλφ 2.133.895 21,34%

Πύλνιν 10.000.000 100,00%

Κεηνρνιόγην 31/12/13

 

 

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

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο. Γελ ππάξρνπλ 

εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ. Ρα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηνρέο, είλαη ηα 

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

Ρελ 16.12.2004  κε απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ Κεηόρσλ  απμήζεθε  ην ΚΘ 

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.  

 



 

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε   

Γεθέκβξηνο 2013 
 

 

20 

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο 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. 

Ζ  πξναλαθεξφκελε αχμεζε νινθιεξψζεθε ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 κε ηελ Γεκφζηα εγγξαθή θαη ηελ πην 

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

ηεο Δηαηξείαο. 

 

Ρέινο, ηα θχξηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηνρή, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ 

ηεο Δηαηξείαο θαη ην Λ.2190/1920, έρνπλ σο εμήο: 

 

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

δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο 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) Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο 

Πχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο: 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ειεχζεξε θαη δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 8β 

Θ.Λ.2190/1920 θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ.  

 

(γ) Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Λ. 

3556/2007 

Ρελ 31/12/2013 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 Δηαηξείαο θαη 

ηνπο νπνίνπο λα γλσξίδεη ε Δηαηξεία. 

 

(δ) Θάηνρνη κεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ 

Γελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ. 

 

(ε) Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ - Ξξνζεζκίεο άζθεζεο ζρεηηθώλ δηθαησκάησλ 

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

θαηάζεζε/δέζκεπζε κεηνρψλ σο πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηελ Γεληθή Ππλέιεπζε. 

 

Πύκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο ε θπξηόηεηα κηαο κεηνρήο δίλεη δηθαίσκα ζε κία 

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

 

Πηελ Γεληθή Ππλέιεπζε κεηέρεη θάζε κέηνρνο, έρεη δε ηφζεο ςήθνπο, φζεο είλαη θαη νη κεηνρέο πνπ 

θαηέρεη. Νη κέηνρνη κπνξνχλ λα αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε απφ πιεξεμνχζην πνπ 

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

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

ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζηα γξαθεία ηεο  Δηαηξείαο βεβαίσζε ηεο αλψλπκεο 

εηαηξείαο «Διιεληθά Σξεκαηηζηήξηα Αλψλπκε Δηαηξεία» (Δ.Σ.Α.Δ) ή άιιε ηζνδχλακε βεβαίσζε ζηελ  

νπνία βεβαηψλεηαη  ε ηδηφηεηά ηνπο σο κεηφρσλ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ηνπο παξέρνπλ δηθαίσκα 
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ζπκκεηνρήο θαη ε δέζκεπζή ηνπο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο.  Ζ 

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

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

Γεληθήο Ππλέιεπζεο. 

 

 Κέηνρνη ή αληηπξόζσπνη κεηόρσλ πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

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

 

 (ζη) Ππκθσλίεο Κεηόρσλ 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 Δηαηξεία. 

 

(δ) Θαλόλεο δηνξηζκνύ / αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο Θαηαζηαηηθνύ εθόζνλ 

δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920 

 

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

 

Άξζξν 11 

1. Ζ Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ελλεακειέο Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην, ην νπνίν ελ κέξεη δηνξίδεηαη θαηά ηα 

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

Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία είλαη κνλνεηήο. Θαη‟ 

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

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

ηνπ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ αξρίδεη ηελ επνκέλε εκέξα ηεο Γεληθήο 

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

επνκέλνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.  

2. Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ησλ νπνίσλ έιεμε ε ζεηεία, είλαη επαλεθιέμηκα. 

 

3. Κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθά πξφζσπα. Πηελ πεξίπησζε απηή ην 

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

λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

 

4. Νη αθφινπζνη κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο, ήηνη νη εηαηξείεο «ΒΗΝΣΑΙΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ 

ΣΑΙΘΝ ΘΑΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ», «SOVEL Α.Δ. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΣΑΙΒΝΠ 

ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη «ΠΗΓΔΛΝΟ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΑΡΔΟΓΑΠΗΑΠ ΠΗΓΖΟΝ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

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

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

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 Δηαηξείαο. Ζ άζθεζε ηνπ 

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

ζπκβνχισλ πξνο ηελ Δηαηξεία ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξν ηεο ζπλεδξηάζεσο ηεο γεληθήο 
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ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ εθινγή Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Ζ γλσζηνπνίεζε 

απηή ιακβάλεη ρψξα δηα ηεο θνηλνπνηήζεσο εγγξάθνπ ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνπο αλσηέξσ κεηφρνπο. 

Πηελ πεξίπησζε απηή ε Γεληθή Ππλέιεπζε πεξηνξίδεηαη ζηελ εθινγή ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Γηα ηελ άζθεζε ηνπ σο άλσ δηθαηψκαηνο, νη αζθνχληεο ηνχην κέηνρνη 

ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηελ Δηαηξεία ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 24 ηνπ παξφληνο 

Θαηαζηαηηθνχ απνδεηθηηθά έγγξαθα ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο θαη ηεο δεζκεχζεσο κεηνρψλ  ηεο 

Δηαηξείαο νη νπνίεο  αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 34% ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηξεηο 

(3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο. Νη 

κέηνρνη πνπ ηπρφλ αζθήζνπλ ην αλσηέξσ δηθαίσκα δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγή ηνπ ππφινηπνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. Νη δηνξηδφκελνη ζχκβνπινη κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ νπνηεδήπνηε απφ ηνπο 

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

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

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

αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 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 Ππκβνπιίνπ. Ρν 

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

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

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

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

θαηαζηάζεηο ηνπ κεηφρνπ «ΒΗΝΣΑΙΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΣΑΙΘΝ ΘΑΗ ΑΙΝΚΗΛΗΝ» ή ζε 

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

Πηελ 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 Δηαηξείαο. 

 

Άξζξν 12 

1. Κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ παξφληνο, ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην 

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

ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. Ζ αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γίλεηαη κε 

απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ απφ εθείλα πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε 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. Ζ απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 

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

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

αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

2.  Πε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ 

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

λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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δ.2.  Πχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ε Γεληθή Ππλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα 

λα απνθαζίδεη πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ Θαηαζηαηηθνχ. Δηδηθά ζε φηη αθνξά ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Θαηαζηαηηθνχ γηα ηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Θ.Λ.2190/1920 αξθεί 

ζπλήζεο απαξηία, ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο 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 Δηαηξείαο, θαηά παξέθθιηζε απφ ηνλ Θ.Λ. 2190/1920 ν νπνίνο 

γηα ηε ζπλήζε απαξηία αξθείηαη ζε πνζνζηφ 1/5 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Νκνίσο ε 

ζπλήζεο πιεηνςεθία πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε δηακνξθψλεηαη 

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

 

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

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

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

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

εθπξνζσπνχληαη ζηελ Ππλέιεπζε.  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 ΓΠ.  

Θαηά ηα ινηπά νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920. 

 

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

16 ηνπ Θ.Λ. 2190/20 

 

ε.1. Πχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο κφλν ε Γεληθή Ππλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα 

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

πιεηνςεθία.   

 

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

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

 

(ζ) Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρύνπλ / ηξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε 

πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο. 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 

 

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

ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξκαηηζκνύ ζεηείαο / απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο πξόηαζεο 

Γελ πθίζηαληαη ηέηνηεο ζπκθσλίεο. 

 
     

Σαιάλδξη,  24  Καξηίνπ  2014 

 
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ  

ΚΑΟΠΔΙ-ΣΑΟΖΠ  Ι.  ΑΚΑΟΗΙΗΝ 
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Γ. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 

Ξξνο ηνπο Κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» 

 

Έθζεζε επί ησλ Δηαηξηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 

Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο 

«ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ», νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ ηελ εηαηξηθή 

θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 2013, 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 Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

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

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

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 

Ζ 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 Ξξφηππα 

Διέγρνπ. Ρα 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. 

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

πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  Νη 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.  Θαηά 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. Ν 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. 

Ξηζηεχνπκε φηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξψζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε 

ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλψκεο. 

 

Γλώκε 

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

εχινγα, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ 

ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» θαη ησλ ζπγαηξηθψλ απηήο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013 θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία 
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απηή ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

Άιιν Θέκα 

Oη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ»  

γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2012 είραλ ειεγρζεί απφ άιινλ Νξθσηφ Διεγθηή Ινγηζηή, ν 

νπνίνο εμέθξαζε γλψκε ρσξίο επηθχιαμε κε έκθαζεο ζέκαηνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, κε εκεξνκελία έθζεζεο ειέγρνπ ηελ 28 Καξηίνπ 2013. 

 

Αλαθνξά επί  Άιισλ Λνκηθώλ θαη Θαλνληζηηθώλ Θεκάησλ 

α) Πηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο 

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

άξζξνπ 43α ηνπ Θ.Λ 2190/1920. 
 

β)  Δπαιεζεχζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα 

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

 
Αζήλα, 24 Καξηίνπ 2014 

 

Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο 

 

 

Ησάλλεο Ιένο 

Α.Κ.Π.Ν.Δ.Ι 24881 
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Γ. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

Γ.1 Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 

 
 (Ξνζά ζε Δπξώ)

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΖ ΑΛΑΚΝΟΦΩΚΔΛΖ

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 7.1 53.292.150 56.245.453 39.458.425 41.367.836

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.2 582.194 617.445 60.266 94.877

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 7.3 0 0 17.455.837 16.430.837

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 7.4 106.896 103.128 84.742 82.885

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 7.13 1.623.090 2.901.578 1.595.841 2.458.747

55.604.330 59.867.605 58.655.111 60.435.181

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 7.5 21.596.062 21.997.485 11.987.988 12.473.619

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 7.6 38.856.071 43.551.799 26.906.104 30.629.716

Ινηπέο απαηηήζεηο 7.7 3.502.050 3.169.726 2.735.205 2.483.105

Ρακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 7.8 12.779.032 16.533.486 9.080.049 12.289.760

76.733.216 85.252.496 50.709.346 57.876.201

Πύλνιν Δλεξγεηηθνύ 132.337.546 145.120.101 109.364.457 118.311.382

ΘΑΘΑΟΖ ΘΔΠΖ ΘΑΗ ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Κεηόρσλ ηεο κεηξηθήο:

Κεηνρηθφ θεθάιαην 7.9 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Θεθάιαην ππέξ ην άξηην 7.9 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 7.10 12.432.520 15.161.369 11.457.088 12.860.747

Απνηειέζκαηα  εηο λένλ -40.316.107 -31.886.426 -21.095.719 -13.700.284

Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο -4.508.587 6.649.943 13.736.369 22.535.463

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 147.740 238.560

Πύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ -4.360.847 6.888.503 13.736.369 22.535.463

ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 7.11 45.955.147 9.030.572 45.913.986 515.832

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 7.12 482.346 601.168 150.986 167.771

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.13 67.577 25.829 0 0

Ξξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 7.14 631.061 693.761 560.810 624.197

Ινηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.16 0 50.000 0 0

Πύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 47.136.131 10.401.329 46.625.782 1.307.800

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 7.11 54.814.626 95.484.209 20.724.058 67.600.486

Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 7.15 21.547.028 19.713.079 18.088.132 16.499.953

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 7.11 9.161.703 8.890.400 8.088.824 7.824.118

Ινηπέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 7.16 3.391.896 2.896.734 1.897.577 2.185.912

Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 7.17 647.009 845.847 203.715 357.651

Πύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξέσζεσλ 89.562.262 127.830.268 49.002.306 94.468.119

Πύλνιν πνρξεώζεσλ 136.698.393 138.231.598 95.628.088 95.775.920

Πύλνιν Θαζαξήο Θέζεο θαη πνρξεώζεσλ 132.337.546 145.120.101 109.364.457 118.311.382

Πεκ.

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
Νη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πεκείσζε: Ρα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο 

ζε εξγαδφκελνπο» ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία θαη αλαγλψξηζεο ινγηζηηθνχ ιάζνπο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 ζηνλ 

Όκηιν (βιέπε ζεκείσζε 8). 
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Γ.2 Θαηάζηαζε ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο  
 

 
 (Ξνζά ζε Δπξψ)

1.1 - 31.12.2013

1.1 - 31.12.2012 

Αλακνξθσκέλα 1.1 - 31.12.2013

1.1 - 31.12.2012 

Αλακνξθσκέλα

Θχθινο εξγαζηψλ 7.18 98.788.232 100.167.196 55.264.443 56.174.658

Θφζηνο πσιήζεσλ 7.19 -92.011.291 -93.270.839 -50.365.802 -50.889.861

Κηθηά θέξδε/(δεκίεο) 6.776.941 6.896.356 4.898.641 5.284.797

Ινηπά έζνδα  7.20 4.082.429 4.336.348 2.920.844 3.434.919

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 7.21 -4.012.298 -4.402.430 -2.455.646 -2.732.235

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 7.22 -9.009.247 -10.085.423 -6.651.703 -7.857.762

Ινηπά έμνδα 7.23 -1.158.189 -1.265.403 -526.296 -485.075

Θέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ , ρξεκ/θσλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
-3.320.364 -4.520.552 -1.814.159 -2.355.356

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) 7.24 -6.661.007 -7.246.208 -4.160.418 -4.470.347

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 7.25 10.735 -170.940 -1.984.139 -2.406.251

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ -9.970.636 -11.937.700 -7.958.717 -9.231.954

Κείνλ: θφξνη 7.26 -1.295.046 118.177 -853.610 461.584

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) -11.265.682 -11.819.524 -8.812.327 -8.770.370

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από 

δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο (β) 0 0 0 0

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο 

(α)+(β) -11.265.682 -11.819.524 -8.812.327 -8.770.370

Θαηαλέκνληαη ζε:

Κεηφρνπο Δηαηξίαο -11.174.758 -11.705.083

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -90.924 -114.440

-11.265.682 -11.819.524

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 6.602 44.680 6.602 -11.615

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκία 15.578 -81.968 15.927 -70.510

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 4.722 -3.334 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη. Γηεπξ εηζνδ -10.569 7.881 -9.295 16.425

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 16.333 -32.740 13.234 -65.700

Ππγθεληξσηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο -11.249.350 -11.852.264 -8.799.093 -8.836.070

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -11.158.530 -11.739.874

Κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο -90.820 -112.390

-11.249.350 -11.852.264

Θέξδε/(δεκίεο) κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή-ζε 

επξώ 7.27 -1,1175 -1,1705 -0,8812 -0,8770

Απνζβέζεηο 2.992.694 3.429.655 2.066.242 2.446.531

Θέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ηόθσλ, επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ  (EBITDA) -327.669 -1.090.897 252.083 91.175

Πεκ.

 Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Νη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πεκείσζε: Ρα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο 

ζε εξγαδφκελνπο» ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία. 
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Γ.3 Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Θαζαξήο Θέζεο Νκίινπ 

 

Ξνζά ζε επξψ

Πεκ.
Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πέξ ην άξηην

Απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα

Απνζεκαηηθά 

από απνηίκεζε 

παγίσλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Π.Γ. 

κεηαηξνπήο 

ηζνινγηζκώλ 

ζπγαηξηθώλ 

εμσηεξηθνύ

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ
Πύλνιν

Κε 

ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο

Πύλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ

πόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 0 -19.865.959 18.670.409 349.905 19.020.315

Δπίδξαζε απφ επαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο πξνζσπηθνχ 8 164.713 164.713 1.306 166.019

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία επαλεθηίκεζεο ππνρξέσζεο πξνζσπηθνχ 8 0 0 0 -31.977 -31.977 -261 -32.238

Γηφξζσζε ιάζνπο πξνεγνχκελεο ρξήζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 8 0 0 0 -413.329 -413.329 0 -413.329

Αλακνξθσκέλα πόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 0 -20.146.551 18.389.817 350.950 18.740.767

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0 0 0 0 -11.705.083 -11.705.083 -114.440 -11.819.524

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα:

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 0 0 0 0 0 41.303 41.303 3.378 44.680

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκία 0 0 0 0 0 -81.153 -81.153 -815 -81.968

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 0 0 0 0 -3.334 -3.334 -3.334

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ 0 0 0 0 0 8.394 8.394 -513 7.881

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 0 -34.791 -34.791 2.051 -32.740

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 0 -11.739.874 -11.739.874 -112.390 -11.852.264

πόινηπα 31.12.2012 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 0 -31.886.425 6.649.943 238.560 6.888.503

πόινηπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 0 -31.886.425 6.649.943 238.560 6.888.503

Κεηαθνξέο 0 0 -1.430.336 -958.285 -344.949 2.733.571 0 0 0

Αλακνξθσκέλα πόινηπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 12.772.747 0 -344.949 -29.152.855 6.649.943 238.560 6.888.503

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ -11.174.758 -11.174.758 -90.924 -11.265.682

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα:

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 6.602 6.602 6.602

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκία 15.397 15.397 181 15.578

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 4.722 0 4.722 4.722

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ 0 0 0 0 -10.493 -10.493 -76 -10.569

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 4.722 11.506 16.228 104 16.333

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 0 4.722 -11.163.252 -11.158.530 -90.820 -11.249.350

Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά απφ θέξδε πξνεγ ρξεζεο 0 0 0 0 0 0 0 0

πόινηπα 31.12.2013 13.500.000 9.875.000 12.772.747 0 -340.227 -40.316.107 -4.508.587 147.741 -4.360.847

ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΑΞΝΓΗΓΝΚΔΛΑ ΠΡΝΠ ΚΔΡΝΣΝΠ ΡΖΠ ΚΖΡΟΗΘΖΠ

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 

γηα ηελ πεξίνδν από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2013
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ 

Νκηινο
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                                                                                                                                                         Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε  
Γεθέκβξηνο 2013 

 

29 

Γ.4 Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Θαζαξήο Θέζεο Δηαηξείαο 

 

 
Ξνζά ζε επξψ

Κεηνρηθό 

θεθάιαην
πέξ ην άξηην Ινηπά απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

Πύλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ
πόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -4.975.754 31.259.993

Δπίδξαζε απφ επαλεθηίκεζε ππνρξέσζεο πξνζσπηθνχ 8 139.426 139.426

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία επαλεθηίκεζεο ππνρξέσζεο πξνζσπηθνχ 8 -27.885 -27.885

Αλακνξθσκέλα πόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -4.864.213 31.371.534

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0 0 0 0 0

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0 0 0 -8.770.370 -8.770.370

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα:

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 0 0 0 -11.615 -11.615

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκία -70.510 -70.510

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 0 0 0 16.424 16.424

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 -65.701 -65.701

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 -8.836.071 -8.836.071

πόινηπα 31.12.2012 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -13.700.284 22.535.463

πόινηπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -13.700.284 22.535.463

Κεηαθνξέο -1.403.659 1.403.659 0

Αλακνξθσκέλα πόινηπα 01.01.2013 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -12.296.625 22.535.463

Ππλαιιαγέο κε Ηδηνθηήηεο 0 0 0 0 0

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ 0 0 0 -8.812.327 -8.812.327

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα:

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 0 0 0 6.602 6.602

Αλαινγηζηηθφ θέξδνο/δεκία 0 0 0 15.927 15.927

Φφξνη εηζνδήκαηνο ζρεηηδφκελνη κε ζηνηρεία ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ 0 0 0 -9.295 -9.295

Ινηπά Ππλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 13.234 13.234

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 0 0 0 -8.799.093 -8.799.093

πόινηπα 31.12.2013 13.500.000 9.875.000 11.457.088 -21.095.718 13.736.370

Δηαηξεία

 
Νη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πεκείσζε: Ρα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο  αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδφκελνπο» ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία θαη αλαγλψξηζεο 

ινγηζηηθνχ ιάζνπο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 ζηνλ Όκηιν (βιέπε ζεκείσζε 8). 
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Γ.5 Θαηάζηαζε Ρακεηαθώλ Ονώλ 
 
(Ξνζά ζε  επξψ)

1.1 - 31.12.2013

1.1 - 31.12.2012 

(Αλακνξθσκέλα) 1.1 - 31.12.2013

1.1 - 31.12.2012 

(Αλακνξθσκέλα)

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ -9.970.636 -11.937.700 -7.958.717 -9.231.954

Ξιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνκεηψζεηο 0 172.000 0 0

Απνζβέζεηο 3.111.516 3.184.148 2.083.028 2.091.245
Απνζβέζεηο θαηερφκελσλ πξνο πψιεζε πνπ 

αλακνξθψζεθαλ 0 372.698 0 372.698

Απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ -118.822 -127.191 -16.786 -17.412

Ξξνβιέςεηο 1.016.986 1.175.103 456.755 410.000

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγ.ρξήζεσλ -141.848 -411.706 -87.098 -359.946

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -136.468 -368.452 0 0

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -277.668 -494.126 1.815.636 1.943.438

Άιια κε ηακεηαθά έζνδα/έμνδα -152.724 -312.761 0 0

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 6.949.235 7.852.971 4.343.169 4.942.633

Ξιένλ/κείνλ πξνζαξκ. γηα κεηαβ. ι/ζκώλ θεθ. 

θίλεζεο ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγ. 

δξαζηεξηόηεηεο:

Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ 401.422 3.481.621 485.631 669.417

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 3.448.686 7.811.072 3.056.930 5.893.420

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ δαλεηαθψλ) 1.756.837 -2.253.947 776.043 738.430

Κείνλ:

Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -6.276.902 -7.702.438 -3.843.189 -5.045.692
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) -390.386 441.292 1.111.402 2.406.278

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ, θνηλνπξαμηψλ θαη 

ινηπψλ επελδχζεσλ 0 0 -3.025.000 0

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ -291.067 -2.221.473 -161.583 -2.066.371

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο  ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
19.535 3.501 38.439 3.039

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο 239.452 441.708 143.228 416.532
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -32.080 -1.776.264 -3.004.916 -1.646.801

Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα 0 1.682.577 0 0

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -3.331.989 -5.055.931 -1.316.199 -4.048.431
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) -3.331.989 -3.373.354 -1.316.199 -4.048.431

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) -3.754.455 -4.708.326 -3.209.713 -3.288.953

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο ρξεζεο 16.533.486 21.241.813 12.289.760 15.578.713

Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο ρξεζεο 12.779.031 16.533.487 9.080.047 12.289.760

ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΗΑ

  
Νη αθφινπζεο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Πεκείσζε: Ρα πφζα ηεο ζπγθξηηηθήο ρξήζεο  αλαπξνζαξκφζηεθαλ ιφγσ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε 

εξγαδφκελνπο» ζηνλ Όκηιν θαη ζηελ Δηαηξεία θαη αλαγλψξηζεο ινγηζηηθνχ ιάζνπο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8 ζηνλ Όκηιν 

(βιέπε ζεκείσζε 8). 
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1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν  

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία «ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

θαηεξγαζία θαη ην εκπφξην ηνπ Πηδήξνπ (Σάιπβα). 

Ζ Δηαηξεία έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξείαο κε έδξα ην Σαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Ρ.Θ. 15233), ηελ 

Δκπνξηθή Γηεχζπλζε ζην πνθαηάζηεκα Αζπξνπχξγνπ (Καχξε Γηψξα) θαη θεληξηθά γξαθεία Γηνίθεζεο ζηα 

Νηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ-Ιακίαο, Ρ.Θ. 32011, ε δηεχζπλζε ηνπ 

δηαδηθηχνπ ηεο είλαη www.sidma.gr θαη είλαη εηζεγκέλε ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο  Βαζηθά Κέηαιια).  

 

Πηηο Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2013, εθηφο απφ ηελ εηαηξεία ΠΗΓΚΑ Α.Δ. 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη θάησζη εηαηξίεο: 

 Ζ θαηά 94% ζπγαηξηθή «ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ.» ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή πιηθψλ 

επηθάιπςεο θαη πεηαζκάησλ, ε έδξα ηεο νπνίαο είλαη Σαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Ρ.Θ. 15233) κε 

θεληξηθά γξαθεία Γηνίθεζεο, ζηα Νηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Νδνχ Αζελψλ 

Ιακίαο. 

 Ζ θαηά 100% ζπγαηξηθή Δηαηξεία ζπκκεηνρψλ (holding) "SIDMA WORLDWIDE LIMITED" κε έδξα ηελ 

Θχπξν ε νπνία ηδξχζεθε ηε ρξήζε 2005. 

 Νη θαηά 100% ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο "SIDMA Romania SRL" κε έδξα ηε Ονπκαλία θαη "SIDΚΑ Bulgaria 

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

Θππξηαθήο Δηαηξείαο Ππκκεηνρψλ "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 

 

2. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

2.1.  Γήισζε ζπκκόξθσζεο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο πνπ θαιχπηνπλ ηελ πεξίνδν απφ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2013 έσο 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηεο ζπλερνχο επηρεηξεκαηηθήο 

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

Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Ξ.Σ.Α), φπσο απηά έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB) θαζψο θαη ηηο Γηεξκελείεο ηνπο, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηεξκελεηψλ (IFRIC) θαη έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  

 

2.2. Βάζε επηκόξθσζεο 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο, εθηφο απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δηαζέζηκα πξνο πψιεζε θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε εχινγε αμία κέζσ 

απνηειεζκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παξαγψγσλ), ηα νπνία απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

 

Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ 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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Γηα ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2013, έρνπλ ηεξεζεί νη ίδηεο ινγηζηηθέο 

αξρέο πνπ εθαξκφζζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2012, πξνζαξκνζκέλσλ κε ηα λέα πξφηππα θαη ηηο 

αλαζεσξήζεηο επί ησλ πξνηχπσλ πνπ επηηάζζνπλ ηα ΓΞΣΑ.  

 

2.3. Λέα Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Ξξνηύπσλ 

 

Ππγθεθξηκέλα 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. 

Ζ εθηίκεζε ηνπ Νκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ πξνηχπσλ, 

ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε 

ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνπζίαζε Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» 

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. 

ΓΙΞ 19 (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» 

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. Νη 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. 

ΓΙΞ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΞ 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 ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». 

ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» 

Ρν ΓΞΣΑ 13 παξέρεη λέεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο θαη ηηο απαξαίηεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο. Νη 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. Ρν ΓΞΣΑ 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 
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θαιχπηνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηκεηξνχληαη ζηελ εχινγε αμία θαη φρη κφλν 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. 

ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» 

Ρν ΠΓΙΞ 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. 

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

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”). Ζ δηεξκελεία 

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

εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Ρξνπνπνηήζεηο ζε πξφηππα πνπ απνηεινχλ έλα ηκήκα ηνπ πξνγξάκκαηνο εηήζησλ βειηηψζεσλ γηα ην 2011 

ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηα ΓΞΣΑ σο 

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

Κάην 2012. 

ΓΙΞ 1 «Ξαξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηε ζπγθξηηηθή 

πιεξνθφξεζε φηαλ κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα ζπληάζζεη έλαλ επηπιένλ ηζνινγηζκφ είηε (α) φπσο απαηηείηαη 

απφ ην ΓΙΞ 8 «Ινγηζηηθέο πνιηηηθέο, κεηαβνιέο ησλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ιάζε» είηε (β) εζεινληηθά. 

ΓΙΞ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ηα αληαιιαθηηθά θαη ν ινηπφο εμνπιηζκφο ζπληήξεζεο ηαμηλνκνχληαη σο 

ελζψκαηα πάγηα θαη φρη σο απνζέκαηα φηαλ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ ελζψκαησλ παγίσλ, δειαδή φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία πεξίνδν. 

ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή αλαγλσξίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα θαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα έμνδα ζπλαιιαγψλ απεπζείαο ζηελ θαζαξή ζέζε 

αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 12. 
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ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηηο απαξαίηεηεο γλσζηνπνηήζεηο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ησλ 

ηνκέσλ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά, ζχκθσλα κε ην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο». 

Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά από 1 Ηαλνπαξίνπ 

2014 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ 

μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Ρν ΓΞΣΑ 9 απνηειεί ηελ πξψηε θάζε ζην έξγν ηνπ ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) γηα ηελ 

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

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. Ρν ΠΓΙΞ ζηηο επφκελεο θάζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

επεθηείλεη ην ΓΞΣΑ 9 έηζη ψζηε λα πξνζηεζνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηελ απνκείσζε ηεο αμίαο. Ν Όκηινο 

βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ηνπ ΓΞΣΑ 9 ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Ρν ΓΞΣΑ 9 

δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη ην ΓΞΣΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 

2015. 

ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9, 

ΓΞΣΑ 7 θαη ΓΙΞ 39» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά 

ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Ρν ΠΓΙΞ (Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ) εμέδσζε ην ΓΞΣΑ 9 Ινγηζηηθή Αληηζηάζκηζεο, ηελ ηξίηε 

θάζε ζην έξγν αληηθαηάζηαζεο ηνπ ΓΙΞ 39, ην νπνίν θαζηεξψλεη κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο 

αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη αδπλακίεο ζην ηξέρσλ κνληέιν ηνπ ΓΙΞ 

39. Ζ δεχηεξε ηξνπνπνίεζε απαηηεί λα αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά εηζνδήκαηα νη αιιαγέο ζηελ 

εχινγε αμία κίαο ππνρξέσζεο ηεο νληφηεηαο ε νπνία νθείιεηαη ζε αιιαγέο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηεο ίδηαο 

ηεο νληφηεηαο θαη ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε αθαηξεί ηελ ππνρξεσηηθή εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ ΓΞΣΑ 9. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 7 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί επηπιένλ γλσζηνπνηήζεηο θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ην ΓΙΞ 39 ζην ΓΞΣΑ 9. Ζ 

ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΙΞ 32 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Ξαξνπζίαζε» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

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

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

γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο. 
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Νκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκόδνληαη ζηηο εηήζηεο 

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

Ρν ΠΓΙΞ δεκνζίεπζε πέληε λέα πξφηππα ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη ηηο απφ θνηλνχ ζπκθσλίεο: ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 

11, ΓΞΣΑ 12, ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε), ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε). Απηά ηα πξφηππα εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε εθαξκνγή 

ηνπο κφλν εάλ ηαπηφρξνλα εθαξκνζηνχλ θαη ηα πέληε απηά πξφηππα. Ν Όκηινο βξίζθεηαη ζηε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο ηεο επίδξαζεο ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Νη θπξηφηεξνη 

φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη νη εμήο:  

ΓΞΣΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

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

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

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

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

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

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. Ρα λέν πξφηππν παξέρεη επίζεο 

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

επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

ΓΞΣΑ 11 «Από θνηλνύ Ππκθσλίεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 11 παξέρεη κηα πην ξεαιηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ απφ θνηλνχ ζπκθσληψλ εζηηάδνληαο ζηα δηθαηψκαηα 

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

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

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

θαζαξήο ζέζεο. Νη 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. Ρν πξφηππν 

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

θνηλνχ έιεγρνο. 

ΓΞΣΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο» 

Ρν ΓΞΣΑ 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). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

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

ΓΞΣΑ 12 ζην ζχλνιφ ηνπ, ή ην ΓΞΣΑ 10 ή 11 ή ηα ηξνπνπνηεκέλα ΓΙΞ 27 ή 28. 
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ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο» 

Ρν Ξξφηππν απηφ δεκνζηεχζεθε ηαπηφρξνλα κε ην ΓΞΣΑ 10 θαη ζε ζπλδπαζκφ, ηα δχν πξφηππα 

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΞ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Ρν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΞ 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. 

Ξαξάιιεια, ην Ππκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΙΞ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο» 

θαη ηνπ ΓΙΞ 31 «Ππκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  

ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Ρν ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε Ππγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

Ππγγελείο επηρεηξήζεηο». Ν ζθνπφο απηνχ ηνπ Ξξνηχπνπ 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 ΓΞΣΑ 11. 

ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 11 θαη ΓΞΣΑ 12 (Ρξνπνπνίεζε) «Δλνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, από 

θνηλνύ ζπκθσλίεο θαη γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο: Νδεγίεο 

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

Ηαλνπαξίνπ 2014) 

H ηξνπνπνίεζε ζηηο νδεγίεο κεηάβαζεο ησλ ΓΞΣΑ 10, 11 θαη 12 παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηηο νδεγίεο 

κεηάβαζεο ζην ΓΞΣΑ 10 θαη πεξηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα παξνρή ζπγθξηηηθήο πιεξνθφξεζεο ζηηο 

γλσζηνπνηήζεηο ηνπ ΓΞΣΑ 12 κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ πξνεγείηαη άκεζα ηεο πξψηεο εηήζηαο πεξηφδνπ θαηά 

ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ην ΓΞΣΑ 12. Ππγθξηηηθή πιεξνθφξεζε γηα γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ζπκκεηνρέο ζε 

κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities) δελ απαηηείηαη. 

ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δηαηξείεο Δπελδύζεσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο 

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΞΣΑ 10 νξίδεη κία εηαηξεία επελδχζεσλ θαη παξέρεη κία εμαίξεζε απφ ηελ ελνπνίεζε. 

Ξνιιά επελδπηηθά θεθάιαηα θαη παξφκνηεο εηαηξείεο πνπ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ 

εμαηξνχληαη απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπγαηξηθψλ ηνπο, νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη σο 

επελδχζεηο ζε εχινγε αμία κέζσ απνηειεζκάησλ, παξφιν πνπ αζθείηαη έιεγρνο. Νη ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 

12 εηζάγνπλ ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη κηα εηαηξεία επελδχζεσλ. 

ΓΙΞ 36 (Ρξνπνπνίεζε) «Γλσζηνπνηήζεηο αλαθηήζηκεο αμίαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί: α) ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή 

κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ (ΚΓΡΟ) φηαλ έρεη αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο θαη 

β) ιεπηνκεξείο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο φηαλ  έρεη 

αλαγλσξηζηεί ή αλαζηξαθεί κηα δεκηά απνκείσζεο. Δπίζεο, αθαηξεί ηελ απαίηεζε λα γλσζηνπνηεζεί ε 
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αλαθηήζηκε αμία φηαλ κία ΚΓΡΟ πεξηέρεη ππεξαμία ή άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε απξνζδηφξηζηε σθέιηκε 

δσή θαη δελ ππάξρεη απνκείσζε. 

ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή 

κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ 

ηε θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζε 

ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

ε νπνία πξνθαιεί ηελ πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο επηβάιινληαη σο 

απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΙΞ 39 (Ρξνπνπνίεζε) «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Αλαγλώξηζε θαη επηκέηξεζε» (εθαξκόδεηαη 

ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

Απηή ε ηξνπνπνίεζε επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο φηαλ έλα παξάγσγν, ην νπνίν έρεη 

νξηζηεί σο κέζν αληηζηάζκηζεο, αλαλεψλεηαη λνκηθά (novated) πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξηζηεί απφ έλαλ 

θεληξηθφ αληηζπκβαιιφκελν σο απνηέιεζκα λφκσλ ή θαλνληζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο. 

ΓΙΞ 19 Αλαζεσξεκέλν (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο 

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

Ζ πεξηνξηζκέλνπ ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα 

πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη 

αλεμάξηεηεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ 

ππνινγίδνληαη βάζε ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε εθηά ΓΞΣΑ σο 

επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-12 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη 

ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ηεο „πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο‟ θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ „φξν 

απφδνζεο‟ θαη ηνλ „φξν ππεξεζίαο‟. 
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ΓΞΣΑ 3 «Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο θαζαξήο 

ζέζεο βάζε ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο δηεπθξηλίδεη πσο θάζε 

ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο 

επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ. 

ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. 

ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο 

είλαη αζήκαληε. 

ΓΙΞ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία» 

Θαη ηα δχν πξφηππα ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε 

πξν απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα 

νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο. 

ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ» 

Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη 

ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. 

Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2013 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2014) 

Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα ΓΞΣΑ 

σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2011-13 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. 

Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

ΓΞΣΑ 3 «Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΞΣΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

νπνηαδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζε ηνπ ΓΞΣΑ 11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ 

θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.   
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ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην ΓΞΣΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ („portfolio exception‟) έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 

39/ΓΞΣΑ 9. 

ΓΙΞ 40 «Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα» 

Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην ΓΙΞ 40 θαη ην ΓΞΣΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο 

απνθιεηφκελα. 

ΓΞΣΑ 1 «Ξξώηε εθαξκνγή ησλ Γηεζλώλ Ξξνηύπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο» 

Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο κία νληφηεηα πνπ πηνζεηεί γηα πξψηε θνξά ηα ΓΞΣΑ δχλαηαη λα αθνινπζήζεη 

είηε ηελ πξνγελέζηεξε είηε ηε λέα εθδνρή ελφο αλαζεσξεκέλνπ πξνηχπνπ φηαλ επηηξέπεηαη ε πξφσξε 

πηνζέηεζή ηνπ. 

 

3. Ξεξίιεςε Ινγηζηηθώλ Αξρώλ 

3.1. Δλνπνίεζε Θπγαηξηθώλ  

Νη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο επί ησλ νπνίσλ αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Νη 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. Ζ ινγηζηηθή κέζνδνο εμαγνξάο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ εμαγνξαδφκελσλ ζπγαηξηθψλ. Ρν 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. Ρα 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. 

 

Ζ 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. Πηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ε εηαηξεία 

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

ηεο αμίαο ησλ ζπκκεηνρψλ. 

 

Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο αληηπξνζσπεχνπλ ην πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ή δεκηψλ θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

πνπ δελ αλαινγνχλ ζηνλ Όκηιν. Νη κε ειέγρνπζεο ζπκκεηνρέο 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. Θέξδε 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. Νη απξαγκαηνπνίεηεο δεκηέο δηαγξάθνληαη, εθφζνλ δελ ππάξρεη έλδεημε 

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

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

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

Δηαηξείαο. 

3.2. Γνκή ηνπ Νκίινπ  

Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε, καδί κε ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο, ηε κέζνδν 

ελνπνίεζεο θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2013, είραλ σο εμήο: 

ΠΗΓΖΟΔΚΞΝΟΗΘΖ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΠΗΓΚΑ Α.Δ. Κεηξηθή - Κεηξηθή Διιάδα

ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. 94% 0% 94% Διιάδα Ξαξαγσγή Ξαλέισλ

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Θχπξνο Ππκκεηνρηθή

SIDMA Romania SRL 0% 100% 100% Ονπκαλία Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Σάιπβα

SIDMA Bulgaria S.A 0% 100% 100% Βνπιγαξία Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Σάιπβα

Ρνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο

Σώξα 

Δγθαηάζηαζεο Κέζνδνο ΔλνπνίεζεοΔπσλπκία

Άκεζν 

Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο

Έκκεζν 

Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο

Ππλνιηθό 

Ξνζνζηό 

Ππκκεηνρήο

Νιηθή ελνπνίεζε

Νιηθή ελνπνίεζε

Νιηθή ελνπνίεζε

Νιηθή ελνπνίεζε

Νιηθή ελνπνίεζε

 

Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ «ΠΗΓΚΑ Α.Δ.» πεξηιακβάλνληαη, κε ηε κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο, 

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

Κεζνγείσλ 2-4. 

Ρν πνζνζηφ κε ην νπνίν ελνπνηνχληαη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη 24,59%.  

Ρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ Νκίινπ ΒΗΝΣΑΙΘΝ ζηελ εηαηξεία είλαη 35,03%. 

 

3.3. Ππλαιιαγκαηηθέο κεηαηξνπέο 

Λφκηζκα παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 

Δηαηξείαο παξνπζηάδνληαη ζε επξψ. 

 

Ππλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα – Απνηίκεζε απαηηήζεσλ – ππνρξεψζεσλ ζε μέλν λφκηζκα  

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

λνκίζκαηνο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλαιιαγήο.  

Νη 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. 
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Νη 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. 

 

3.4. Δλζώκαηα πάγηα 

Νη 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. 

 

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

αθηλεηνπνηήζεσλ. Κεηαγελέζηεξεο δαπάλεο είηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ ινγηζηηθή αμία ησλ ελζψκαησλ παγίσλ 

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. Ρν θφζηνο επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσλ θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζήο ηνπ. 

 

Σξεκαηννηθνλνκηθά 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. Ινηπέο θαηεγνξίεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ απφ δαλεηζκφ αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ ρξήζεο σο 

έμνδα. 

 

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

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

 

- Θηίξηα (Γεληθήο Σξήζεσο, Απνζήθεο θαη Βηνκεραλνζηάζηα)                       20 - 33 έηε 

- Κεραλήκαηα & Ινηπφο Κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο                              5 - 20  έηε  

- Απηνθίλεηα – Νρήκαηα                                           6,5 - 9 έηε  

- Κεραλνγξαθηθφο εμνπιηζκφο                                                  4 έηε  

- Έπηπια θαη Ινηπφο εμνπιηζκφο                                                6,5 έηε  

 

Ρα 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.  

 

Νη 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. 

 

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

ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.  
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Ωθέιηκεο δσέο ησλ βηνκεραλνζηαζίσλ θαη εμνπιηζκφο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο: 

 

Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ πξνζδηνξίδεη ηηο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσέο θαη ηηο ζρεηηθέο απνζβέζεηο ησλ 

βηνκεραλνζηαζίσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ.  

 

3.5. Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Α. πεξαμία 

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

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

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

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

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. Θάζε ζπγαηξηθή ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 

 

B. Ινγηζκηθό 

Νη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζηελ αμία θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Νη 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 Δηαηξεία εγθαηέζηεζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ 

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

 

3.6.  Απνκείσζε αμίαο ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνύ  

Κε ηελ εμαίξεζε ηεο ππεξαμίαο, ε νπνία ειέγρεηαη γηα απνκείσζε ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, νη ινγηζηηθέο 

αμίεο ησλ ινηπψλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ειέγρνληαη γηα ζθνπνχο απνκείσζεο φηαλ 

γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ππνδειψλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Όηαλ ε 

ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκία 

απνκείσζεο ηνπ θαηαρσξείηαη ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ρξήζεσο. Ζ αλαθηήζηκε αμία 

πξνζδηνξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κείνλ έμνδα πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο. 

Δχινγε αμία κείνλ έμνδα πψιεζεο είλαη ην πνζφ πνπ κπνξεί λα ιεθζεί απφ ηε πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη 

πξνζρσξνχλ νηθεηνζειψο, κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ρξήζεο είλαη ε θαζαξή παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ πνπ 

αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηε ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ ηελ πξφζνδν 

πνπ αλακέλεηαη λα πξνθχςεη απφ ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απνκείσζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ νκαδνπνηνχληαη ζην 

ρακειφηεξν επίπεδν γηα ην νπνίν νη ηακεηαθέο ξνέο δχλαηαη λα αλαγλσξηζηνχλ μερσξηζηά. Αληηινγηζκφο 

δεκίαο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζηεθε ζε πξνεγνχκελα έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ 
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ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη νη εθηηκήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο 

έρνπλ αιιάμεη. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. 

 

3.7. Απνζέκαηα 

Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ αμίαο θηήζεο θαη θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ζ 

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. Θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ αμία θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε 

αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο 

δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε. 

 

3.8. Ξαξάγσγα θαη Ινγηζηηθή αληηζηάζκηζεο 

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

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

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

ππνρξεψζεηο φηαλ ε εχινγε αμία είλαη αξλεηηθή. Ζ 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.  

Θέξδε 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. Ζ Δηαηξεία 

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

ζπλαιιαγήο θαη ηελ επαθφινπζε ρξήζε ησλ παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε Δηαηξεία 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. Ζ 

Δηαηξεία δηελεξγεί αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ ρξεζηκνπνηψληαο παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία. 

 

3.9. Αληηζηάζκηζε ηακεηαθώλ ξνώλ 

Κε ηελ αληηζηάζκηζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ε Δηαηξεία 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 
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απζηεξέο ζπλζήθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε, ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αληηζηάζκηζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο επηκέηξεζεο ηεο. 

 

Θαηά 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. 

 

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

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

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

πεξηφδνπο πνπ ηα αληηζηαζκηδφκελα ζηνηρεία αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα. 

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. 

 

3.10. Ξειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο 

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

αθαηξνπκέλσλ ησλ κε εηζπξαθηέσλ πνζψλ θαη ησλ δεκηψλ απνκείσζεο.  

Νη 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.  

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

εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακηαθψλ ξνψλ.  

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

έλαληη ηεο ζρεκαηηζζείζαο πξφβιεςεο. 

 

3.11. Ππκςεθηζκόο  

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. 
 

3.12.  Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα  

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

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

 

3.13.  Κεηνρηθό θεθάιαην  

Νη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα.  
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Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ, εκθαλίδνληαη, κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ ζπγθεληξψζεσο 

θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ Κεηνρηθνχ Θεθαιαίνπ 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.  

Ζ 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. Θάζε 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.  

 

3.14. Γαλεηζκόο 

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

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

πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ρπρφλ 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.  

 

Ρα δάλεηα ηαμηλνκνχληαη σο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη ππνρξέσζε εμφθιεζεο εληφο 

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

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

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

καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε θαη θαηαηάζζνληαη ζηηο βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Ξαζεηηθνχ.  

 

3.15. Θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο 

Νη 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. 

 

3.16.  Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

Ν 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. 

Ν 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. 

Θαηά 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.  

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη πηζαλφ φηη ζα 

ζπκςεθηζζνχλ έλαληη ηεο κειινληηθήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Ζ 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.  
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Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη γηα φιεο ηηο θνξνινγεηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο. 

Νη 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, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ή νπζησδψο ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ 

εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.  

 

Γηα ηε ρξήζε 2013, ε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε/ππνρξέσζε έρεη ππνινγηζηεί κε πνζνζηφ 26%.  

Νη πεξηζζφηεξεο κεηαβνιέο ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζαλ 

θνξνινγηθφ έμνδν ζηα απνηειέζκαηα. Κφλν 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. 

 

Ν 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. 

 

3.17. Ξαξνρέο ζην πξνζσπηθό 

(α) Βξαρππξόζεζκεο παξνρέο  

Νη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα 

φηαλ θαζίζηαληαη δνπιεπκέλεο. 

 

(β) Ξαξνρέο κεηά ηελ έμνδν από ηελ ππεξεζία 

Νη παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία πεξηιακβάλνπλ πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ. Ρν 

δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ θαηαρσξείηαη ζηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πεξίνδν πνπ αθνξά.  

 

3.18. Ξξνβιέςεηο, ελδερόκελεο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο. 

Ν 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. Ρν πνζφ ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο κπνξεί λα εθηηκεζεί κε αμηνπηζηία. 

 

Νη 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.  

 

 

3.19.  Αλαγλώξηζε εζόδσλ-εμόδσλ 

Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. (accrual basis).  

 

Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσινπκέλσλ αγαζψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά απφ 

θφξνπο, εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο.  
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Ρα δηεηαηξηθά έζνδα-έμνδα κέζα ζηνλ Όκηιν δηαγξάθνληαη πιήξσο.  

 

(α) Ξσιήζεηο αγαζώλ 

Νη 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.  

 

(β) Έζνδα από ηόθνπο 

Ρα έζνδα απφ ηφθνπο θαηαρσξνχληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.  

 

(γ) Κεξίζκαηα 

Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ νξηζηηθνπνηείηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο, δειαδή φηαλ 

εγθξίλνληαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ είλαη ην θαηά λφκν αξκφδην λα ηα ρνξεγεί. 

 

3.20. Κηζζώζεηο 

Κηζζψζεηο ελζσκάησλ παγίσλ φπνπ ν Όκηινο έρεη νπζηαζηηθά φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αληακνηβέο ηεο 

ηδηνθηεζίαο, ηαμηλνκνχληαη σο ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο. Νη 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. Θάζε κίζζσκα θαηαλέκεηαη ζηελ ππνρξέσζε θαη 

ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα ζηαζεξφ επηηφθην πάλσ ζηελ αλεμφθιεηε 

ππνρξέσζε. Ζ ππνρξέσζε γηα ηα πιεξσηέα κηζζψκαηα θαζαξή απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο, 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Νη 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. Ρα ελζψκαηα πάγηα 

πνπ απνθηψληαη κε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο, απνζβέλνληαη ζηε κηθξφηεξε πεξίνδν φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ηελ σθέιηκε δσή θαη ην ρξφλν ηεο κίζζσζεο. 

 

3.21. Γηαλνκή κεξηζκάησλ 

Ζ 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 Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 

 

4. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ (ΣΘ) /Ξαξάγνληεο ΣΘ 

 

(α) Ξηζησηηθόο θίλδπλνο 

Ζ κεηξηθή Δηαηξεία  αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ηεο αζθάιεηαο ησλ πηζηψζεσλ, κέζσ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ δελ δεκηνπξγνχληαη ζεκαληηθέο ζπγθεληξψζεηο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Νη ρνλδξηθέο πσιήζεηο 

γίλνληαη θπξίσο ζε πειάηεο κε κεησκέλν βαζκφ απσιεηψλ. Ρν έηνο 2013 θαλέλαο πειάηεο δελ είρε ζπκκεηνρή 

ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξε ηνπ 2.0% ελψ ππήξρε δηαζπνξά ζε κεγάιν πιήζνο πειαηψλ. Νη ιηαληθέο 

πσιήζεηο γίλνληαη ηνηο κεηξεηνίο. Ρελ 31.12.2013, ε Γηνίθεζε ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο 

θίλδπλνο, πνπ λα κελ θαιχπηεηαη ήδε απφ πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Ζ έθζεζε ηνπ Νκίινπ φζνλ 
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αθνξά ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, πεξηνξίδεηαη ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαιχνληαη 

σο εμήο: 

 

 

Θαηεγνξίεο Σξεκαηννηθνλνκηθψλ Πηνηρείσλ 31.12.2013 31.12.2012
Ρακεηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 12.779.032 16.533.486
Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο  απαηηήζεηο 42.358.121 46.721.525
Πύλνια 55.137.153 63.255.011

Νκίινπ

 

 

 (β) Θίλδπλνο ηακηαθώλ ξνώλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιώλ εύινγεο αμίαο ιόγσ κεηαβνιώλ ησλ 

επηηνθίσλ.   

Ν θίλδπλνο κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηα καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα 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. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα δηαηεξεί κέξνο ησλ 

δαλείσλ ηνπ ζε κεηαβιεηφ θαη κέξνο ζε ζηαζεξφ επηηφθην.  

 
Ν πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ζηα Απνηειέζκαηα Ξεξηφδνπ θαη ζηελ Θαζαξή Θέζε ηεο Δηαηξείαο ζε 

κηα ελδερφκελε κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ ηνπ Νκίινπ θαηά +/- 1% . 

 

πνζά ζε ρηι. € +1% -1% +1% -1%

31 Γεθεκβξίνπ 2013 (1.191)    1.191     (1.191)    1.191     

31 Γεθεκβξίνπ 2012 (1.130) 1.130 (1.130) 1.130

Δπίδξαζε ζην

Απνηέιεζκα 

Ξεξηόδνπ

Δπίδξαζε ζηελ

Θαζαξή Θέζε

 

 

 

(γ) Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο 

Ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Πην ηέινο ηνπ 2013 o Όκηινο δηαηεξνχζε δηαζέζηκα χςνπο  € 12,8 εθ. πεξίπνπ. 

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 ή ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπιάρηζηνλ 20% επί ηνπ 

ζπλφινπ.  

Ζ ιεθηφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Νκίινπ έρεη σο εμήο: 

 

Νκίινπ
Δληόο 6

κελώλ

6 έσο

12 κήλεο

1 έσο

5 έηε

Ξάλσ

από 5 έηε

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο                   -                    -  45.955.147                   -  

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 21.547.028                   -                    -  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.038.905                   -                    -                    -  

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 8.921.253 55.055.076                   -                    -  

Πύλνιν 34.507.186 55.055.076 45.955.147 0

31/12/2013

 

 



 

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Γεθέκβξηνο 2013 
 

 

49 

Νκίινπ
Δληόο 6

κελώλ

6 έσο

12 κήλεο

1 έσο

5 έηε

Ξάλσ

από 5 έηε

Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο                   -                    -  9.030.572                   -  

Δκπνξηθέο ππνρξεψζεηο 19.713.079                   -                    -                    -  

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 3.742.580                   -                    -                    -  

Βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο 12.962.480 46.243.795 45.168.334                   -  

Πύλνιν 36.418.139 46.243.795 54.198.906 0

31/12/2012

 

 

(δ) Θίλδπλνο απμνκείσζεο ηηκώλ πξώησλ πιώλ 

Νη ηηκέο πψιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ππαγνξεχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ 

πιψλ. Νη απμνκεηψζεηο ζηηο δηεζλείο ηηκέο ησλ ραιπβνπξγηθψλ πξντφλησλ επεξεάδνπλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) ην 

πεξηζψξην θέξδνπο ηεο Δηαηξείαο, 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 Δηαηξείαο. Ζ 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 Δηαηξεία 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) Ππλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο  

Ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Δπξψπε θαη ζπλεπψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ δηεμάγεηαη 

ζε Δπξψ. Ωζηφζν, κέξνο ησλ αγνξψλ εκπνξεπκάησλ ηνπ Νκίινπ γίλεηαη ζε Γνιάξην Ακεξηθήο. Ν Όκηινο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηεί ζπκβάζεηο πξναγνξάο ζπλαιιάγκαηνο. 

Δπηπιένλ ππάξρεη έθζεζε ηνπ Νκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο απφ επελδχζεηο ζε ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ (Θπγαηξηθή εηαηξεία ζηε Ονπκαλία). Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ 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. 

πνζά ζε Μέλν Λόκηζκα USD RON USD RON

31 Γεθεκβξίνπ 2013

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 492.919 11.845.581 0 6.666.337

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο -425.464 -20.092.531 0 -47.620

Πύλνια 67.455 -8.246.949 0 6.618.717

πνζά ζε Μέλν Λόκηζκα USD RON USD RON

31 Γεθεκβξίνπ 2012

Σξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 270.057 10.460.423 0 6.692.409

Σξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο -243.956 -18.259.376 0 -1.170.580

Πύλνια 26.102 -7.798.952 0 5.521.828

Βξαρππξόζεζκεο

Ιήμεσο

Καθξνπξόζεζκεο

Ιήμεσο

Βξαρππξόζεζκεο

Ιήμεσο

Καθξνπξόζεζκεο

Ιήμεσο

Νκίινπ

Νκίινπ
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Ζ κεηαβνιή ζηα απνηειέζκαηα θαη ηελ Θαζαξή Θέζε ηνπ Νκίινπ απφ κία ελδερφκελε κεηαβνιή ζε μέλν 
λφκηζκα έρεη σο εμήο: 

 

ποςά ςε € ,-10% ,+10% ,-10% ,+10% ,-10% ,+10% ,-10% ,+10%

31 Δεκεμβρίου 2013 5.435 -4.447 -40.464 33.107 5.435 -4.447 -40.464 33.107
31 Δεκεμβρίου 2012 2.198 -1.798 -56.927 46.577 2.198 -1.798 -56.927 46.577

Επίδραςη ςτο

Αποτζλεςμα Περιόδου

Επίδραςη ςτην

Καθαρή Θζςη

USD RON USD RON

 

 

4.1. Γηαρείξηζε θεθαιαίνπ 

Ζ πνιηηηθή ηνπ Νκίινπ 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. Ν Όκηινο παξαθνινπζεί ηελ απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία νξίδεη σο ηα 

θαζαξά απνηειέζκαηα δηαηξεκέλα κε ην ζχλνιν ηεο θαζαξήο ζέζεο, εμαηξψληαο ηηο κε ειέγρνπζεο 

ζπκκεηνρέο, θαζψο επίζεο παξαθνινπζεί ην επίπεδν ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Ν 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. Ν 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. Νη εηαηξείεο ηνπ νκίινπ πνπ δηέπνληαη απφ ην λφκν πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ Θ.Λ 2190/20, 

ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε ηηο  δηαηάμεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα ίδηα θεθάιαηα θαη νη νπνίεο  είλαη νη εμήο: 

• Ζ 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 Λφκν. 

• Πε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, γίλεη θαηψηεξν απφ ην ½ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε, 

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 Ππλέιεπζε 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 Ραθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξνο εμίζσζε, πξν πάζεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο, 

ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ Απνηειέζκαηα εηο Λένλ. Ν ζρεκαηηζκφο ηνπ 

απνζεκαηηθνχ απηνχ θαζίζηαηαη πξναηξεηηθφο, φηαλ ην χςνο ηνπ θζάζεη ην 1/3 ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

• Ζ 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. Ρνχην δελ έρεη εθαξκνγή, αλ έηζη απνθαζηζζεί απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
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κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 65% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Πηελ 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. Ρέινο, κε 

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ θαηαβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ κε δηαλνκή κεξίζκαηνο. 

 

5. Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο. 

Νη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο Γηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη 

πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα. 

Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 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. Νη βαζηθέο εθηηκήζεηο θαη αμηνινγηθέο θξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε δεδνκέλα, ε εμέιημε ησλ 

νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηα θνλδχιηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηελ 31.12.2013, 

αθνξνχλ θπξίσο πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελνπο θφξνπο, πξνβιέςεηο απνκείσζεο απνζεκάησλ, ζπκκεηνρψλ 

θαη απαηηήζεσλ θαζψο θαη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ σθέιηκε δσή ησλ απνζβέζηκσλ παγίσλ.  

 

6. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

Ν Όκηινο, κε αθεηεξία ηε ρξήζε 2009, εθαξκφδεη ην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο» ην νπνίν αληηθαζηζηά ην 

ΓΙΞ 14 «Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα Γξαζηεξηφηεηαο». Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 8, ν 

θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη ζηελ «δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε». Ζ 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 Νκίινπ θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ εζσηεξηθψλ 

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

πεξίπησζε ηεο ΠΗΓΚΑ, ζεσξείηαη φηη είλαη ν Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο 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. Ζ ΠΗΓΚΑ έρεη δχν ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνλ ηνκέα ράιπβα 

θαη ηνλ ηνκέα ησλ παλέισλ.   

Ν Ρνκέαο ράιπβα απαξηίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο ηεο  Κεηξηθήο ΠΗΓΚΑ ΑΔ 

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

θαη Ονπκαλία αληίζηνηρα. 

Ν Ρνκέαο παλέισλ απαξηίδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο παλέισλ, ηεο Θπγαηξηθήο 

Δηαηξείαο ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ.. 



 

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Γεθέκβξηνο 2013 
 

 

52 

Ξνζά  ζε επξψ             Σάιπβαο Ξαλέια Γηεηαηξηθά Πχλνιν Σάιπβαο Ξαλέια Γηεηαηξηθά Πχλνιν

Ξσιήζεηο ζε ηξίηνπο 88.922.081 9.866.151 98.788.232 90.595.770 9.571.426 100.167.196

Γηαηνκεαθά έζνδα 18.241 -18.241 0 8.517 -8.517 0

Πχλνιν πσιήζεσλ ηνκέα 88.940.321 9.866.151 -18.241 98.788.232 90.604.286 9.571.426 -8.517 100.167.196

Ιεηηνπξγηθά θέξδε -2.372.900 -952.726 5.262 -3.320.364 -3.220.481 -1.302.630 2.559 -4.520.552

Θέξδε πξν θφξσλ -8.505.260 -1.470.638 5.262 -9.970.636 -10.032.296 -1.907.963 2.559 -11.937.700

Θέξδε κεηά θφξσλ -9.761.442 -1.515.397 11.157 -11.265.682 -9.914.293 -1.907.338 2.107 -11.819.524

Ξάγην & Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 118.496.605 13.977.338 -136.397,19 132.337.546 129.134.754 16.091.278 -105.931,11 145.120.101

Πηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ

118.496.605 13.977.338 -136.397 132.337.546 129.134.754 16.091.278 -105.931 145.120.101

Καθξνπξφζεζκεο & Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 125.216.600 11.515.273 -33.479,75 136.698.393 126.118.468 12.115.553 -2.423,14 138.231.598

πνρξεψζεηο ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ

125.216.600 11.515.273 -33.480 136.698.393 126.118.468 12.115.553 -2.423 138.231.598

Ξεξίνδνο απφ 01.01.2013 έσο 31.12.2013 Ξεξίνδνο απφ 01.01.2012 έσο 31.12.2012

 

Πεκ: 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.  

Ξνζά  ζε επξψ             

Δηαηξία Διιάδα Δμσηεξηθφ Πχλνια Διιάδα Δμσηεξηθφ Πχλνια

Κεηξηθή 48.650.364 4.566.414 53.216.778 50.482.307 5.069.836 55.552.144

ΞΑΛΔΙΘΝ  ΑΔ 7.494.114 2.364.005 9.858.119 7.961.968 1.596.958 9.558.926

SIDMA Bulgaria 0 12.244.129 12.244.129 0 14.662.177 14.662.177

SIDMA Romania 0 23.469.205 23.469.205 0 20.393.949 20.393.949

Πύλνιν  Νκίινπ 56.144.478 42.643.754 98.788.232 58.444.276 41.722.920 100.167.196

31.12.201231.12.2013

 

 

7. Αλαιύζεηο Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ 

 

7.1. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Ρα ελζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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Νηθόπεδα Θηίξηα

Κερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

κέζα

Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε Πύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 11.189.385 28.320.713 26.007.893 1.902.031 1.888.721 305.284 69.614.027

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -5.343.823 -12.912.227 -1.256.454 -1.486.439 0 -20.998.944

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -204.171 -594.154 -199.947 -13.964 -7.637 -2.364 -1.022.237

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 10.985.214 22.382.736 12.895.719 631.613 394.645 302.920 47.592.847

Ξξνζζήθεο 0 230.746 1.864.249 2.132 112.802 2.354.436 4.564.366

Ηδηνρξεζηκνπνίεζε παγίσλ πνπ εηραλ θαηαηαγεη 

σο Θαηερφκελα πξνο Ξψιεζε

6.307.010 3.656.366 47.043 0 0 0 10.010.419

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0 -5.626 -11.050 -2.356.515 -2.373.191

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -1.192.943 -1.932.237 -159.519 -128.250 0 -3.412.948

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 0 5.626 11.050 0 16.676

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -36.675 -79.018 -34.042 -1.114 -1.335 -529 -152.714

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 17.496.395 32.207.825 27.919.185 1.898.538 1.990.472 303.205 81.815.621

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -6.536.766 -14.844.464 -1.410.348 -1.603.639 0 -24.395.216

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -240.846 -673.172 -233.989 -15.079 -8.972 -2.893 -1.174.951

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 17.255.549 24.997.887 12.840.732 473.112 377.862 300.312 56.245.454

Ξξνζζήθεο 0 62.555 265.162 0 46.687 209.145 583.549

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 -75 0 -51.200 0 -399.324 -450.599

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -990.388 -1.826.440 -121.613 -118.014 0 -3.056.455

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 10 0 38.725 0 0 38.735

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -18.149 -36.475 -13.112 -296 -454 -49 -68.535

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 17.496.395 32.270.305 28.184.347 1.847.338 2.037.159 113.026 81.948.571

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -7.527.145 -16.670.904 -1.493.236 -1.721.653 0 -27.412.937

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -258.995 -709.647 -247.101 -15.375 -9.426 -2.942 -1.243.486

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 17.237.400 24.033.513 11.266.343 338.728 306.080 110.084 53.292.149

Νκίινπ

 

Νηθόπεδα Θηίξηα

Κερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

κέζα

Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε Πύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 8.140.877 17.179.689 16.477.068 1.333.795 1.487.371 190.301 44.809.100

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -3.088.328 -8.097.082 -803.858 -1.196.863 0 -13.186.130

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 8.140.877 14.091.361 8.379.986 529.937 290.508 190.301 31.622.970

Ξξνζζήθεο 202.905 1.797.526 96.162 2.294.138 4.390.731

Ηδηνρξεζηκνπνίεζε παγίσλ πνπ εηραλ θαηαηαγεη 

σο Θαηερφκελα πξνο Ξψιεζε

6.307.010 3.656.366 47.043 10.010.419

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο -153 -5.626 -11.050 -2.332.684 -2.349.513

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -834.536 -1.253.923 -137.523 -97.618 -2.323.600

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 153 5.626 11.050 16.829

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 14.447.887 21.038.959 18.321.484 1.328.169 1.572.482 151.755 56.860.737

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -3.922.864 -9.350.851 -935.755 -1.283.431 0 -15.492.901

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 14.447.887 17.116.095 8.970.633 392.414 289.052 151.755 41.367.837

check 0 0 0 0 0 0 0

Ξξνζζήθεο 52.194 114.893 21.456 114.712 303.254

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο -75 -89.889 0 -9.698,66 -160.007 -259.670

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -632.540 -1.186.770 -117.486 -93.285 -2.030.080

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 10 67.672 0 9.402 77.084

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 14.447.887 21.091.078 18.346.489 1.328.169 1.584.239 106.460 56.904.322

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -4.555.394 -10.469.949 -1.053.241 -1.367.313 0 -17.445.897

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 14.447.887 16.535.684 7.876.539 274.928 216.926 106.460 39.458.425

Δηαηξίαο

 

 

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. έρνπλ εγγξαθεί πξνζεκεηψζεηο 

ππνζεθψλ πνζνχ € 6.5 εθ θαη 

 

β) Κε ην ππ΄ αξηζκφ θαη εκεξνκελία 3964 / 14-9-2011 ζπκβφιαην ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Σξηζηίλαο Θέδηνπ- 

Κάιιηνπ ε Δηαηξεία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Ράμεσο πνζνχ € 49 εθ πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απφ 20 

Πεπηεκβξίνπ 2011 θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG EUROBANK AE σο εθπξνζψπνπ ησλ 

εθάζηνηε Νκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ δχν αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο, αθ ελφο 

ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Καχξε Γηψξα νδφο Κεγαξίδνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.344,16 ηκ θαη αθ 
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εηέξνπ ζηα Νηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Ρεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ν Αζελψλ – Ιακίαο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.305,68 

ηκ.. 

Δπίζεο ηελ 28-11-2013 κε ηελ ηελ ππ‟ αξηζκ. 11493/2013 απφθαζε Δηξελνδηθείνπ Αζελψλ ε Δηαηξία, πξνο 

εμαζθάιηζε ηνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ € 49 εθ., παξαρψξεζε, κε ηελ απφθαζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ηεο 13/6/2013,  εγγξαθή ζπλαηλεηηθήο πξνζεκείσζεο ππνζήθεο γηα ην αθίλεηφ ηεο ζην 

Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο ζπλνιηθήο έθηαζεο 52.855,18 ηκ.   

 

7.2.  Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  

Ρα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο, αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
 

πεξαμία        

Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα        Πύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 691.115 1.348.200 2.039.315

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.120.032 -1.120.032

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -1 -1

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 691.115 228.167 919.282

Ξξνζζήθεο 0 14.084 14.084

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο -172.000 -7.287 -179.287

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -143.898 -143.898

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 7.287 7.287

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -23 -23

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 519.115 1.354.998 1.874.113

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.256.643 -1.256.643

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -24 -24

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 519.115 98.330 617.445

Ξξνζζήθεο 0 19.814 19.814

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -55.061 -55.061

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 0

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -4 -4

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 519.115 1.374.812 1.893.927

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.311.704 -1.311.704

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -29 -29

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 519.115 63.079 582.194

Νκίινπ
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Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα        Πύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 1.1.2012 1.168.332 1.168.332

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -941.435 -941.435

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2012 226.897 226.897

Ξξνζζήθεο 8.324 8.324

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -140.343 -140.343

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2012 1.176.656 1.176.656

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -1.081.778 -1.081.778

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2012 94.878 94.878

Ξξνζζήθεο 18.336 18.336

Ξσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -52.947 -52.947

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2013 1.194.992 1.194.992

κείνλ:Ππζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -1.134.726 -1.134.726

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2013 60.267 60.267

Δηαηξίαο

 

 

Ζ ππεξαμία πξνήιζε απφ εμαγνξά ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ζηε Ονπκαλία, ε νπνία ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ ιεηηνπξγηθφ ηνκέα (ράιπβαο).  

Ζ αλαθηήζηκε αμία ηελ 31/12/2013 θαζνξίζηεθε απφ ηελ Αμία Σξήζεο ε νπνία ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Νκίινπ εγθεθξηκέλνπο απφ 

ηελ Γηνίθεζε θαιχπηνληαο κία πεξίνδν πέληε εηψλ.  

 

Νη πξνβιεπφκελεο ηακεηαθέο ξνέο ππνινγίζηεθαλ έηζη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ηνκέα.  

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).  

 

Ρν επηηφθην πξν θφξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

είλαη 7,3%, ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο (κεηά ηελ πάξνδν ησλ πέληε εηψλ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

είλαη 1,0% θαη ην πεξηζψξην ΔΒΗΡDA 3%-6,5%.  Ρα παξαπάλσ πνζνζηά βαζίζηεθαλ ζε εθηηκήζεηο ηεο 

Γηνίθεζεο θαη είλαη ζπλεπείο κε αλεμάξηεηεο εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο.  

 

Ν ππνινγηζκφο ηεο Αμίαο Σξήζεο είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνο ζηηο παξαθάησ παξαδνρέο: 

α) Ξεξηζψξην Κηθηνχ θέξδνπο πξν απνζβέζεσλ 

β) Δπηηφθην πξνεμφθιεζεο 

γ) Κεξίδην αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

δ) Οπζκφο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο 
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Ξεξηζώξην Κηθηνύ θέξδνπο πξν απνζβέζεσλ – Ρα πεξηζψξηα Κηθηνχ θέξδνπο πξν απνζβέζεσλ 

βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ πέληε εηψλ θαη ζπγθιίλνπλ ζηελ 

πεληαεηία ζε πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο πνπ έρνπλ επηηεπρζεί θαηά ην παξειζφλ πξηλ ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. 

 

Δπηηόθην πξνεμόθιεζεο – Ρα επηηφθηα πξνεμφθιεζεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ εθηίκεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε κία Κνλάδα Γεκηνπξγίαο Ρακεηαθψλ Ονψλ. Ρν επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο ππνινγίζηεθε βάζεη ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ ηνπ 

θιάδνπ. Ρν πνζνζηφ απηφ πξνζαξκφζηεθε πεξαηηέξσ πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη ηηο παξαδνρέο ηεο 

αγνξάο γηα θάζε θίλδπλν ησλ κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ 

πξνζαξκνζηεί νη εθηηκήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. Ρν επηηφθην πξνεμφθιεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν απνκείσζεο ελζσκαηψλεη ηελ πηζηνιεπηηθή  ηθαλφηεηα ηεο Ονπκαλίαο  θαη 

ηεο Δπξσδψλεο ζην ζχλνιν. 

 

Κεξίδην αγνξάο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ – Ζ Γηνίθεζε  αλακέλεη  κηθξή απμεηηθή ηάζε  

ζηελ αγνξά πνπ ιεηηνπξγεί ν ηνκέαο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξνυπνινγηζκνχ (1,4% εηεζίσο). 

Δπηπιένλ εθηηκά φηη ε ζέζε ηνπ  ηνκέα, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ζα απμεζεί απφ ην 1,8% πνπ είλαη 

ζήκεξα ζην 2,3% ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

Οπζκόο αλάπηπμεο ζην δηελεθέο – Ν ξπζκφο αλάπηπμεο βαζίδεηαη ζε καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ 

Νκίινπ γηα ηνλ ηνκέα πιεξνθφξεζεο. 
 

 

7.3. Δπελδύζεηο ζε ζπγαηξηθέο  

Νη  επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξίεο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

31.12.2013 31.12.2012

Αξρή πεξηόδνπ 16.430.837 18.840.127

Απνκείσζε Ππκκεηνρψλ ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο -2.000.000 -2.409.290

Ξξνζζήθεο (αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο) 3.025.000 0

πόινηπν ιήμεσο 17.455.837 16.430.837

Δηαηξίαο

 
 

Δληφο ηνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε αχμεζε πνζνχ 3.025.000 € ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ζπγαηξηθήο 

εηαηξείαο "SIDMA WORLDWIDE LIMITED".  Ζ αλάιπζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο δχν ζπγαηξηθέο γηα ηε ρξήζε 

2013 αλαιχεηαη σο εμήο: 

 

ΞΑΛΔΙΘΝ

SIDMA 

WORLWIDE 

LIMITED Πύλνιν

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ 4.890.798 11.540.039 16.430.837

Απνκείσζε Ππκκεηνρψλ ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο 0 -2.000.000 -2.000.000

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 0 3.025.000 3.025.000

πόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ 4.890.798 12.565.039 17.455.837

31.12.2013

 

 

Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξεία SIDMA WORLDWIDE LIMITED ζπκκεηέρεη κε ηε ζεηξά ηεο ζηηο αθφινπζεο εηαηξίεο σο 
εμήο: 
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SIDMA Bulgaria SIDMA Romania Πχλνιν

πφινηπν έλαξμεο πεξηφδνπ (1/1/2013) 5.194.954 6.130.345 11.325.299

Αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο 1.000.000 2.000.000 3.000.000

Απνκείσζε Ππκκεηνρψλ ζε Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο -2.000.000 0 -2.000.000

πόινηπν ιήμεο πεξηόδνπ (31/12/2013) 4.194.954 8.130.345 12.325.299

31.12.2013

 
 

Θαηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ ζε ζπγαηξηθέο ιφγσ 

ησλ ελδείμεσλ απνκείσζεο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε ζπκπιεξσκαηηθή ζπλνιηθή  δεκία απνκείσζεο 2.000 ρηι. ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηελ ζπγαηξηθή SIDMA BULGARIA S.A.  

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο ησλ ζπκκεηνρψλ , ε αλαθηήζηκε αμία θαζνξίζηεθε απφ ηελ Αμία 

Σξήζεο, ε νπνία ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακηαθψλ ξνψλ απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Νκίινπ εγθεθξηκέλνπο απφ ηε Γηνίθεζε, θαιχπηνληαο κηα πεξίνδν πέληε εηψλ. 

 

Ρν επηηφθην πξν θφξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνεμφθιεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη 

7,9% γηα ηε SIDMA BULGARIA S.A θαη 7,3% γηα ηε  SIDMA ROMANIA SRL, ελψ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζην 

δηελεθέο (κεηά ηελ πάξνδν ησλ πέληε εηψλ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη 1,0% ηφζν γηα ηε SIDMA BULGARIA 

S.A φζν θαη γηα ηε  SIDMA ROMANIA SRL, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθέο ηνπ Νκίινπ. 
 

7.4. Ινηπά ζηνηρεία κε θπθινθνξνύληνο ελεξγεηηθνύ 

 

Ρα 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 

Ηζνινγηζκνχ. Ζ εχινγε αμία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ δελ δηαθέξεη νπζησδψο απφ απηή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ππφθεηηαη ζε επαλεθηίκεζε εηεζίσο. 
 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Γνζκέλεο Δγγπήζεηο 106.896 103.128 84.742 82.885

Πύλνιν 106.896 103.128 84.742 82.885

ΔηαηξίαοΝκίινπ

 
 

7.5. Απνζέκαηα  

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Δκπνξεχκαηα 6.163.434 6.496.818 2.837.823 3.384.309

Ξξντφληα Έηνηκα  θαη Ζκηηειή 5.641.816 5.473.006 3.462.684 4.022.141

Ξξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο-αλαιψζηκα αληαιιαθηηθά 9.327.924 7.370.066 5.450.720 2.701.630

Ξξνθαηαβνιέο γηα αγνξά απνζεκάησλ 462.887 2.657.594 236.761 2.365.539

Πύλνιν 21.596.062 21.997.485 11.987.988 12.473.619

Νκίινπ Δηαηξίαο
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7.6. Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο   

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ξειάηεο 27.028.558 31.879.888 16.876.237 18.978.855

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 1.790.796 1.041.075 40.400 32.283

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 13.338.553 16.888.204 11.405.216 14.185.292

Κείνλ: Ξξνβιέςεηο απνκείσζεο -3.301.836 -6.257.367 -1.415.749 -2.566.714

Πύλνιν 38.856.071 43.551.799 26.906.104 30.629.716

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ πξνβιέςεσλ απνκείσζεο έρεη σο εμήο:  
 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

πφινηπν έλαξμεο ρξήζεο 6.257.368 5.202.138 2.566.714 2.187.271

Γηαγξαθή επηζθαιψλ απαηηήζεσλ -3.892.672 -80.579 -1.588.965 -30.557

Πρεκαηηζκφο λέαο πξφβιεςεο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ 983.938 1.144.545 438.000 410.000

Έζνδα απφ ρξεζηκνπνηεκέλεο πξνβιέςεηο -43.742

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -3.055 -8.737 0 0

πόινηπν ηέινπο ρξήζεσο 3.301.836 6.257.368 1.415.749 2.566.714

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Ζ 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. Πε θάζε εκεξνκελία θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζέζεο φιεο νη 

θαζπζηεξεκέλεο ή επηζθαιείο απαηηήζεηο εθηηκψληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ή κε πξφβιεςεο γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. Θάζε δηαγξαθή ππνινίπσλ πειαηψλ ρξεψλεηαη ζηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε γηα 

επηζθαιείο απαηηήζεηο. 
  

Νη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ ζπκπίπηνπλ πεξίπνπ κε ηηο  ινγηζηηθέο αμίεο. 

 

Ν ρξνληθφο νξίδνληαο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηελ εηαηξεία 

θαη ηνλ φκηιν θαίλεηαη παξαθάησ: 
 

Σξνληθόο Νξίδνληαο (Κέξεο) 0-120 121-150 151-180 181+ Πχλνιν

Πχλνιν Απαηηήζεσλ

Δηαηξείαο 16.092.274 6.145.987 1.918.089 2.749.754 26.906.104

Νκίινπ 25.829.436 6.571.458 2.311.145 4.144.032 38.856.071  

 

πφινηπα κέρξη θαη 150 κέξεο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ αθνξνχλ κε ιεμηπξφζεζκεο απαηηήζεηο.  
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7.7. Ινηπέο απαηηήζεηο     

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Σξεψζηεο δηάθνξνη 2.002.658 2.366.501 1.691.628 2.143.493

Απαηηήζεηο απφ Διιεληθφ Γεκφζην 

(θφξνπο θιπ) 816 75.739 0 0

Αγνξέο απνζεκάησλ ππφ παξαιαβή 943.825 44.707 943.825 44.707

Γεζκεπκέλνη ι/ζκνη θαηαζέζεσλ 40.885 0 0 0

Βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο θαηά 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 20.625 115.753 20.625 115.753

Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 460.520 480.951 55.006 118.511

Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα 18.989 49.126 18.989 45.001

Ινγαξηαζκνί δηαρεηξίζεσο πξνθαηαβνιψλ 

& πηζηψζεσλ 13.733 36.947 5.134 15.641

Πύλνιν 3.502.050 3.169.726 2.735.206 2.483.105

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

Όιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζή ηνπο θαηά ηελ 

εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ. 
 

7.8. Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδύλακα  

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Γηαζέζηκα ζην ηακείν 57.999 56.061 5.706 10.627

Βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο 12.721.033 16.477.426 9.074.343 12.279.133

Πύλνιν 12.779.032 16.533.486 9.080.049 12.289.760

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 

7.9. Κεηνρηθό θεθάιαην  θαη Θεθάιαην ππέξ ην άξηην 

 

Ρν ζχλνιν ησλ εθδνζεηζψλ θνηλψλ κεηνρψλ είλαη δέθα εθαηνκκχξηα (10.000.000) κεηνρέο κε νλνκαζηηθή αμία 

1,35  €  αλά κεηνρή. 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Κεηνρηθφ  Θεθάιαην (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

Πύλνιν 23.375.000 23.375.000 23.375.000 23.375.000

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 

 

7.10. Απνζεκαηηθά Θεθάιαηα 

 

Ραθηηθό 

απνζεκαηηθν

Έθηαθηα 

Απνζεκαηηθά

Δηδηθά 

απνζεκαηηθά

Αθνξνιόγεηα θαη 

Απνζεκαηηθά 

εηδηθώλ 

δηαηάμεσλ

πεξαμία  από 

κεηαηξνπή ή 

ζπγρώλεπζε 

ζπγαηξηθήο

Π.Γ. από 

ελζσκάησζε 

ζπγγελώλ 

εηαηξηώλ 

εμσηεξηθνύ

Απνζεκαηηθά 

από απνηίκεζε 

αθηλήησλ ζε 

ηξέρνπζεο αμίεο

Σξεσζηηθή 

ππεξαμία 

από 

εμαγνξά 

ζπγαηξηθήο

Πύλνιν

πόινηπν ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 2.433.330 239.720 866.370 9.233.328 2.338.444 26.679 958.285 (934.785) 15.161.370

Πρεκαηηζκφο απνζεκαηηθψλ απφ θαζαξά θέξδε 

ρξήζεο
0 0 0 0 0 0

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0 0 0 0 0

πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 2.433.330 239.720 866.370 9.233.328 2.338.444 26.679 958.285 (934.785) 15.161.370

Κεηαθνξέο πνζψλ ζε απνηέιεζκα εηο λένλ (2.338.444) (371.628) (958.285) 934.785 (2.733.572)

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 0,00 4.722 4.722

Ινηπέο κεηαβνιέο 0 0 0 0 0 0
πόινηπν ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 2.433.330 239.720 866.370 9.233.328 0 (340.227) 0 0 12.432.520

Νκίινπ
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Ρα Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ζρεκαηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη εμαηξνχληαη ηεο 

θνξνινγίαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα δηαλεκεζνχλ σο κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο. Ζ Δηαηξεία δελ 

πξνηίζεηαη λα ηα δηαλείκεη θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ ππνινγίζηεθε θφξνο εηζνδήκαηνο  επ‟ απηψλ. 

 

7.11. Γάλεηα & Σξεκαηνδνηηθέο Κηζζώζεηο   

Νη δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012 αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Νκνινγηαθά Γάλεηα 53.997.796 16.311.834 53.997.796 8.328.334

Γάλεηα ηξαπεδψλ 1.114.040 1.597.522 0 0

Ξαξάγσγα Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα 5.014 11.615 5.014 11.615

Κείνλ: Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επόκελε ρξήζε
-9.161.703 -8.890.400 -8.088.824 -7.824.118

Πύλνιν  καθξνπξνζέζκσλ  ππνρξεώζεσλ (α) 45.955.147 9.030.572 45.913.986 515.832

0 0 0 0

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα ηξαπεδψλ 40.440.779 40.848.101 13.753.912 12.964.378

Νκνινγηαθά Γάλεηα 7.403.700 45.168.334 0 45.168.334

Σξεκαηνδνηήζεηο κέζσ factoring 6.970.147 9.467.774 6.970.147 9.467.774

Πύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (γ) 54.814.626 95.484.209 20.724.058 67.600.486

0 0 0 0

Ξιένλ: Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο 

ζηελ επόκελε ρξήζε
9.161.703 8.890.400 8.088.824 7.824.118

0 0 0 0

Γεληθό Πύλνιν  (α)+(β)+(γ) 109.931.476 113.405.181 74.726.868 75.940.435

Νκίινπ Δηαηξίαο

  

 
Αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ δαλεηζκφ (καθξνπξφζεζκα θαη βξαρππξφζεζκα δάλεηα) παξαηίζεληαη παξαθάησ ν 

πίλαθαο κειινληηθψλ απνπιεξσκψλ γηα ηνλ Όκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/2013 θαη 31/12/2012: 

 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Δψο 1 έηνο 63.976.329 59.206.275 28.812.882 30.256.270

Κεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 3.729.984 4.401.197 3.688.824 3.287.158

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 42.225.163 49.797.708 42.225.163 42.397.008

Ξάλσ απφ 5 έηε 0 0 0 0

Πύλνια 109.931.476 113.405.181 74.726.868 75.940.435

Νκίινπ Δηαηξίαο
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Ρα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρεη εθδψζεη ε Δηαηξία θαη ν Όκηινο  είλαη απιά, κε κεηαηξέςηκα θαη δηαηξνχληαη ζε 

απιέο αλψλπκεο νκνινγίεο. Ξαξέρνπλ ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα πξνο απφιεςε ηφθνπ, είλαη δηάξθεηαο 

ηξηψλ (3) έσο πέληε (5) εηψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ είλαη πιεξσηέν ζηε ιήμε ηνπο. 

 

Νη φξνη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνβιέπνπλ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, 

κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή πιεξσκψλ, κε ζπκκφξθσζε κε ηηο γεληθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δηαζθαιίζεηο πνπ 

έρνπλ παξαζρεζεί, θηι.  Πηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 49 εθ € θαζψο 

θαη ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηεο Θπγαηξηθήο εηαηξείαο ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ.  ζπλνιηθνχ πνζνχ 8 εθ  € κεηαμχ 

άιισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο ξήηξεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ φπσο: Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ/Βξαρππξφζεζκεο πνρξεψζεηο, 

Ππλνιηθέο πνρξεψζεηο/Ίδηα Θεθάιαηα,  Θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπλνιηθψλ απνζβέζεσλ («EBITDA»)/Θαζαξνί ρξεσζηηθνί ηφθνη. 

 

Ρα δάλεηα ηνπ Νκίινπ ζε μέλν λφκηζκα αλέξρνληαη ζε € 501,8 ρηι. (RON 2,2 εθ.). 

 

Α) Νκνινγηαθά Γάλεηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο θαη 

καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πιεξσηέεο ζηελ επόκελε ρξήζε. 

 

Νκνινγηαθφ Γάλεην Δηαηξείαο 

 Βάζεη ηεο απφ 16/6/2011 απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ΠΗΓΚΑ Α.Δ  

θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην, ε Δηαηξεία  πξνέβε 

ηελ 30ε Απγνχζηνπ 2011 ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο, πνζνχ 49.000 ρηι. επξψ, κε νκνινγηνχρνπο δαλεηζηέο ηηο ηξάπεδεο «ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK 

ERGASIAS A.E, EΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ, ΡΟΑΞΔΕΑ ΞΔΗΟΑΗΩΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ, 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ, ΑLPHA ΡΟΑΞΔΕΑ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ.» θαη «HSBC BANK 

PLC», ε δε «ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS A.E» αλέιαβε σο δηαρεηξηζηήο πιεξσκψλ θαη 

εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ δαλεηζηψλ. Ρν ελ ιφγσ θνηλφ Νκνινγηαθφ Γάλεην εθδφζεθε κε ζθνπφ 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ηεο «ΠΗΓΚΑ Α.Δ». 

Ρελ 31/12/2013 ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 48.691 ρηι. επξψ.  

 

  Ζ Δηαηξεία θαηά ηελ 31/12/12 παξνπζίαδε ην ελ ιφγσ δάλεην ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο, 

θαζψο είρε πξνβεί ζηε ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1, ηνπ παξαπάλσ καθξνπξφζεζκνπ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 48.666 ρηι. € ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 

θνλδχιη «Νκνινγηαθά Γάλεηα» ιφγσ αζέηεζεο ησλ φξσλ πεξί ηήξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.  

Ρελ 23/09/2013 πξνέβε ζε ππνγξαθή ζχκβαζεο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ θνηλνχ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ πνζνχ 49.000 ρηι €. πνπ αθνξνχζε θπξίσο ζε αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απνπιεξσκήο ησλ 

δφζεσλ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Ν Όκηινο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ παξαπάλσ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε δήηεζε θαη έιαβε ηε ζπλαίλεζε ησλ νκνινγηνχρσλ ζηελ παξνρή 
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waiver ηελ 18/12/2013, ψζηε λα κε ζπληξέρεη γεγνλφο θαηαγγειίαο ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 

 

 Ζ Δηαηξεία ηελ 1ε Καξηίνπ 2012 πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, 

πεληαεηνχο δηάξθεηαο, πνζνχ € 1.100 ρηι. κε ηελ «ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.» κε 

ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε γηα Φσηνβνιηατθφ Ξάξθν. Ρελ 31/12/2013 ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ 

δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 905,9 ρηι. επξψ. 

 

 Πχκθσλα κε απφθαζε ηεο απφ 12/6/2008 Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην, ε Eηαηξεία  πξνέβε ηελ 

9.9.2008 ζηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσο ππφ ηνλ ηίηιν "Ξξφγξακκα εθδφζεσο κεηά ζπκβάζεσλ 

θαιχςεσο θαη δηαζέζεσο θνηλνχ νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε ηελ Ρξάπεδα HSBC BANK PLC πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο ζπλνιηθνχ πνζνχ 8.000.000 επξψ. Ζ αλσηέξσ ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία θνξά 

ηελ 28.5.2012 κεηαβάιινληαο  ην ζπλνιηθφ χςνο ηνπ δαλεηζκνχ ζε 6.000.000 επξψ.  Ρν αλσηέξσ 

νκνινγηαθφ δάλεην είλαη εγγπεκέλν ζην ζχλνιφ ηνπ κε εθρψξεζε αμηφγξαθσλ θαη ηελ 31.12.2013 ην 

αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ αλέξρνληαλ ζε 4.400 ρηι. επξψ. 

 

Β) Νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζηηο βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο ιόγσ κε 

ζπκκόξθσζεο κε νξηδόκελνπο από ηηο πθηζηάκελεο ζπκβάζεηο  ρξεκαηννηθνλνκηθνύο δείθηεο. 

 

Νκνινγηαθά Γάλεηα ΞΑΛΔΙΘΝ 

 Βάζεη ηεο απφ 16/06/2011 απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο 

ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην, ηελ 

28ε Γεθεκβξίνπ 2011 πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο, πνζνχ 4.000 ρηι. επξψ, κε ηελ «EΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ ΑΔ». Ρελ 31/12/2013 ην 

αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 3.648 ρηι. επξψ. 

 Βάζεη ηεο απφ 16/06/2011 απφθαζεο ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο ζπγαηξηθήο 

ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. θαη ηεο ζπλαθφινπζεο εηδηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ ηεο Ππκβνχιην, ηελ 

22ε Νθησβξίνπ 2012 πξνέβε ζηελ ππνγξαθή ζχκβαζεο Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ηξηεηνχο δηάξθεηαο, 

πνζνχ 4.000 ρηι. επξψ, κε ηελ «ΡΟΑΞΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS A.E». Ρελ 31/12/2013 ην 

αλαπφζβεζην ππφινηπν ηνπ δαλείνπ αλεξρφηαλ ζε 3.755 ρηι. επξψ. 

 

Ζ ζπγαηξηθή Δηαηξεία ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ έρεη πξνβεί ζηε ηαμηλφκεζε βάζεη ηνπ Γ.Ι.Ξ. 1, ησλ παξαπάλσ 

καθξνπξφζεζκσλ νκνινγηαθψλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ζπλνιηθνχ πνζνχ 7.404 ρηι. € ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θνλδχιη «Νκνινγηαθά Γάλεηα» ιφγσ αζέηεζεο ησλ 

φξσλ πεξί ηήξεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ. 
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Ρν κέζν θφζηνο δαλεηζκνχ γηα ηελ εηαηξεία αλήιζε ζην 5,1% ελψ γηα ηνλ Όκηιν ζην 5,4%. Ρν κέζν 

θφζηνο ζε επίπεδν νκίινπ απμάλεηαη ζε ζρέζε κε απηφ ηεο εηαηξείαο θαζφηη κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

Θπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ζε Βνπιγαξία θαη Ονπκαλία (35% ζηε Βνπιγαξία θαη 9% ζηε Ονπκαλία) είλαη ζε 

ηνπηθφ λφκηζκα θαη φρη ζε Δπξψ. Πθνπφο 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  0,97% θαη ην  Robor ηξηκήλνπ (Romanian Interbank 

Offered Rate) ζηε Ονπκαλία 2,44% ζε ζρέζε κε ην Euribor ηξηκήλνπ πνπ ήηαλ 0,29%.   

 

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, θαζψο επίζεο θαη λα θξαηά χςνο θαηαζέζεσλ ηνπιάρηζηνλ 10% επί ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δαλεηζκνχ ηνπ. 

 
Δπί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο πθίζηαληαη πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ 

αθηλήησλ φπσο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 

α) ζπλνιηθνχ πνζνχ € 6,5 εθ., πνπ έρνπλ εγγξαθεί επί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο Δηαηξίαο SIDMA 

Romania S.R.L, γηα δάλεηα χςνπο € 3,2 εθ. θαη 

β) ζπλνιηθνχ πνζνχ € 49 εθ. κε ην ππ΄ αξηζκφ θαη εκεξνκελία 3964 / 14-9-2011 ζπκβφιαην ηεο 

Ππκβνιαηνγξάθνπ Σξηζηίλαο Θέδηνπ-Κάιιηνπ, κε ην νπνίν ε εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Ράμεσο 

πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απφ 20 Πεπηεκβξίνπ 2011 θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG 

EUROBANK AE σο εθπξνζψπνπ ησλ εθάζηνηε Νκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ 

δχν αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, αθ ελφο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Καχξε Γηψξα νδφο Κεγαξίδνο) 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.344,16 ηκ θαη αθ εηέξνπ ζηα Νηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Ρεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ν 

Αζελψλ – Ιακίαο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.305,68 ηκ. 

γ) Πε ζπλέρεηα ηεο απφ 23/9/2013 ζχκβαζεο ηξνπνπνίεζεο ησλ φξσλ ηνπ Θνηλνχ Νκνινγηαθνχ Γαλείνπ 

ησλ € 49 εθ , νινθιεξψζεθε ε εγγξαθή Α πξνζεκείσζεο ζε αθίλεην ηεο Δηαηξείαο ζην Ωξαηφθαζηξν 

Θεζζαινλίθεο, χςνπο, φζν ην θεθάιαην ηνπ Γαλείνπ. 

 

Δπίζεο γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ € 4,4 εθ., πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία, έρνπλ εθρσξεζεί 

εγγπήζεηο χςνπο € 5,8 εθ.. Αληίζηνηρα γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ 

ζηε Ονπκαλία θαη Βνπιγαξία  πνζνχ 10 εθ. επξψ έρνπλ εθρσξεζεί εγγπήζεηο ζπλνιηθνχ πνζνχ 4,7 εθ. 

επξψ (κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θαη ηηκνιφγηα πειαηψλ). 

 

Ρα παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα αθνξνχλ interest rate swaps γηα αληηζηάζκηζε ηακεηαθψλ ξνψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο 1,1 εθ €. 

 

7.12. Δπηρνξεγήζεηο επελδύζεσλ 

Ρν πνζφ 331.360 € αθνξά ην ππφινηπν ησλ επηρνξεγήζεσλ γηα επελδχζεηο ηεο Θπγαηξηθήο «ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ.» 

βάζεη Λ.2601/98, κεηά ηε κεηαθνξά ησλ εζφδσλ απφ αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο ζηελ θαηάζηαζε 
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ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ, κε ηε ζηαζεξή κέζνδν, κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δσή ησλ 

αληίζηνηρσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Δπίζεο πνζφ 150.986 € αθφξα επηρνξεγήζεηο γηα επελδχζεηο ηεο Κεηξηθήο Δηαηξείαο ζε θσηνβνιηατθέο 

εγθαηαζηάζεηο. 
 

7.13. Αλαβαιιόκελνο θόξνο εηζνδήκαηνο     

Νη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

εθφζνλ ππάξρεη δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη αθνξνχλ θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. 

 

Ν ππνινγηζκφο ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο επαλεμεηάδεηαη ζε θάζε ρξήζε, 

πξνθεηκέλνπ ην ππφινηπν πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ λα απεηθνλίδεη ηνπο ηζρχνληεο θνξνινγηθνχο 

ζπληειεζηέο. Γηα ηελ ηξέρνπζα, ν ζπληειεζηήο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ππνινγίζηεθε κε 26%. 

Πηε ρξήζε 2013 ζχκθσλα κε ην λφκν 4110/2013 κεηαβιήζεθε ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο απφ 20 ζε 26%. 

Ιφγσ ηεο αιιαγήο απηήο έγηλε επαλαυπνινγηζκφο ηεο αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο ησλ πξνεγνχκελσλ 

ρξήζεσλ θαη πξνέθπςε πξφζζεηε αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή ππνρξέσζε 45.023 επξψ γηα ηνλ φκηιν θαη 

πξφζζεηε θνξνινγηθή απαίηεζε 15.308 επξψ γηα ηελ εηαηξεία. 

  

 

Ξάγηα

Ξξνβιεςεηο 

Απνδεκίσζεο 

Ξξνζσπηθνύ

Ξξνβιέςεηο 

επηζθαιώλ 

απαηηήζεσλ

Φνξνινγηθέο 

δεκηέο

Απνηίκεζε 

SWAP

Ινηπεο 

Ξξνβιέςεηο

Ππλαιιαγκ. 

Γηαθνξέο
Πύλνιν

1/1/2012 (2.567.180) 226.652 110.772 4.904.231 11.259 4.198 (582) 2.689.349

Δπαλαθηίκεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο 0 (32.238) 0 0 0 0 0 (32.238)

Αλακνξθσκέλα ππόινηπα 

01/01/2012
(2.567.180) 194.414 110.772 4.904.231 11.259 4.198 (582) 2.657.111

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 
168.933 (72.899) 0 132.348 0 272 6 228.661

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 17.241 0 0 (8.936) 0 0 8.305

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 (18.328) 0 0 0 (18.328)

31/12/2012 (2.398.247) 138.756 110.772 5.018.251 2.323 4.470 (576) 2.875.749

1/1/2013 (2.398.247) 138.756 110.772 5.018.251 2.323 4.470 (576) 2.875.749

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειέζκάησλ 
(680.314) 33.512 33.231 (684.637) 0 3.265 0 (1.294.943)

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 (9.550) 0 0 (1.019) 0 0 (10.569)

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο 0 0 0 (14.720) 0 0 0 (14.720)

31/12/2013 (3.078.561) 162.718 144.003 4.318.894 1.304 7.735 (576) 1.555.518

Νκίινπ

 

 

 

Ξάγηα Ππκκεηνρέο

Ξξνβιεςεηο 

Απνδεκίσζεο 

Ξξνζσπηθνύ

Ξξνβιέςεηο 

επηζθαιώλ 

απαηηήζεσλ

Φνξνινγηθέο 

δεκηέο

Απνηίκεζε 

SWAP
Πύλνιν

1/1/2012 (2.346.903) 0 210.612 110.772 3.937.357 0 1.911.838

Δπαλαθηίκεζε αλαινγηζηηθήο κειέηεο (27.885) (27.885)

Αλακνξθσκέλα ππόινηπα 

01/01/2012
(2.346.903) 0 182.727 110.772 3.937.357 0 1.883.953

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 
148.500 481.858 (71.989) 0 0 0 558.369

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 0 14.102 0 0 2.323 16.425

31/12/2012 (2.198.402) 481.858 124.840 110.772 3.937.357 2.323 2.458.748

1/1/2013 (2.198.402) 481.858 124.840 110.772 3.937.357 2.323 2.458.748

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ 
(659.853) 664.557 29.247 33.231 (920.793) 0 (853.610)

Ξίζησζε/(Σξέσζε) ζηελ θαηάζηαζε 

Γηεπξπκέλνπ Δηζνδήκαηνο
0 0 (8.276) 0 0 (1.019) (9.295)

31/12/2013 (2.858.255) 1.146.416 145.811 144.003 3.016.564 1.304 1.595.843

Δηαηξίαο
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Ρα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο: 

 

Αλαβαιιόκελεο απαηηήζεηο & 

ππνρξεώζεηο 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

     Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

απαηηήζεηο:

·   Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 

κήλεο 4.634.655 5.274.573 3.306.378 4.172.968

·   Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ

0 -576 1.304 2.323

4.634.655 5.273.997 3.307.682 4.175.291

    Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο 

ππνρξεψζεηο

·   Αλαθηήζηκεο κεηά απφ 12 

κήλεο -3.078.561 -2.398.246 -2.858.255 -1.716.544

·   Αλαθηήζηκεο εληφο 12 κελψλ

-576 0 1.146.416

-3.079.137 -2.398.246 -1.711.839 -1.716.544

πόινηπν κεηά από ζπκςεθηζκό 1.555.518 2.875.750 1.595.843 2.458.747

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 

7.14. πνρξεώζεηο παξνρώλ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία  

 

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 631.061 693.761 560.810 624.197

Eχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο 
- -

631.061 693.761 560.810 624.197

Ραμηλνκεκέλε σο :

Καθξνπξόζεζκε ππνρξέσζε 631.061 693.761 560.810 624.197

Βξαρππξόζεζκε ππνρξέσζε 0 0 0 0

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Ζ κεηαβνιή ζηελ παξνχζα αμία ηεο ππνρξέσζεο γηα ηα θαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα παξνρψλ έρεη σο εμήο: 

 

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ

1ε Ηαλνπαξίνπ 693.761 970.581 624.197 913.634

Ρξέρνλ θφζηνο απαζρφιεζεο 29.756 46.899 18.755 35.562

Έμνδν ηφθσλ 23.683 39.239 20.883 36.199

Eπαλεθηίκεζε - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) 

απφ κεηαβνιέο δεκνγξαθηθψλ παξαδνρψλ
0 (33.105) 0 (31.906)

Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) 

απφ κεηαβνιέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ παξαδνρψλ
(17.074) 106.252 (15.224) 93.998

Eπαλεθηηκήζεηο - αλαινγηζηηθέο δεµηέο /(θέξδε) 

απφ κεηαβνιέο εκπεηξηθσλ παξαδνρψλ
1.496 8.821 (703) 8.418

Ξαξνρέο πιεξσζείζεο (250.018) (768.718) (192.198) (750.681)

Θφζηνο δηαθαλνληζκψλ 149.457 379.167 105.100 368.884

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο 0 (55.375) 0 (49.911)
πνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρώλ ηελ 

31ε Γεθεκβξίνπ 631.061 693.761 560.810 624.197

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 
 

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ είλαη: 
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Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Θφζηνο ηξέρνπζαο απαζρφιεζεο 29.756 46.899 18.755 35.562

Θφζηνο πξνυπεξεζίαο 0 (55.375) 0 (49.911)

Kαζαξφο ηφθνο  πάλσ ζηελ ππνρξέσζε 

παξνρψλ
23.683 39.239 20.883 36.199

Ππλνιηθά έμνδα αλαγλσξηζκέλα ζηελ 

Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 53.439 30.763 39.638 21.850

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 

Ρα πνζά πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ηεο Θαηάζηαζεο Ινηπψλ Ππλνιηθψλ Δζφδσλ είλαη: 
 

Ξξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε 

δεκνγξαθηθέο παξαδνρέο 
0 33.105 0 31.906

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο παξαδνρέο 
17.074 (106.252) 15.224 (93.998)

Αλαινγηζηηθά θέξδε /(δεκηέο) απφ κεηαβνιέο ζε 

εκπεηξηθέο παξαδνρέο 
(1.496) (8.821) 703 (8.418)

Ππλνιηθά έζνδα /(έμνδα) αλαγλσξηζκέλα 

ζηα ινηπά ζπλνιηθά έζνδα 15.578 -81.968 15.927 -70.510

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 
Νη ζεκαληηθέο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  γηα ηελ απνηίκεζε είλαη νη αθφινπζεο: 

 
2013 2012

Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 3,60% 3,35%

Κειινληηθέο απμήζεηο κηζζψλ 2,00% 2,00%

Ξιεζσξηζκφο 2,00% 2,00%
Eθηηκψκελν πξνζδφθηκν δσήο 14,43 14,43  

 

7.15. Ξξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεώζεηο  

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ξξνκεζεπηέο 21.525.807 19.691.715 18.078.060 16.489.880

Γξακκάηηα πιεξσηέα 21.222 21.363 10.073 10.073

Πύλνιν 21.547.028 19.713.078 18.088.132 16.499.953

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Νη φξνη πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ θπκαίλνληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνκεζεπηή απφ 

60 κέρξη θαη 90 κέξεο. Όζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ νη κέξεο εμφθιεζεο  θπκαίλνληαη απφ 

κεηξεηνίο κέρξη θαη 90. Νη κέζεο ζηαζκηθέο κέξεο εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ εμσηεξηθνχ είλαη 28 ελψ νη 

αληίζηνηρεο γηα πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ είλαη 65. 
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7.16. Ινηπέο Βξαρππξόζεζκεο πνρξεώζεηο 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξψζεηο θαηά 

ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ 1.232.787 493.657 99.733 75.325

Ξξνθαηαβνιέο πειαηψλ 319.777 307.979 251.714 404.682

Αζθαιηζηηθνί  νξγαληζκνί 323.292 297.459 215.796 223.906

Κεξίζκαηα  πιεξσηέα 2.567 3.659 2.567 3.659

Ξηζησηέο  Γηάθνξνη 909.304 1.493.748 777.405 1.290.952

Γνπιεπκέλα έμνδα 595.295 206.635 541.487 180.525

Ινηπνί κεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί Ξαζεηηθνχ 8.874 93.597 8.874 6.863

Πύλνιν 3.391.896 2.896.733 1.897.577 2.185.912

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

7.17. Ρξέρνπζεο Φνξνινγηθέο πνρξεώζεηο 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

πνρξεψζεηο γηα θφξνπο θαη ηέιε 647.009 845.847 203.714 357.651

Πύλνιν 647.009 845.847 203.714 357.651

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Πην θνλδχιη ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 120.000 € θαη 

267.000 € αληίζηνηρα ζηελ Δηαηξεία θαη ζηνλ Όκηιν. 

 

7.18. Θύθινο εξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία ΠΡΑΘΩΓ 03 γηα ην δηάζηεκα 1/1/2013 έσο 31/12/2013 είλαη 

ε θάησζη:        

ΞΑΙΗΝΠ ΘΩΓΗΘΝΠ ΛΔΝΠ ΘΩΓΗΘΝΠ Νκίινπ Δηαηξείαο Νκίινπ Δηαηξείαο

Θσδ.   27.10 Θσδ.   24.10 Ξαξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη

ζηδεξνθξακάησλ 50.511.383 35.218.343 51.508.922 37.624.177

Θσδ.   51.52 Θσδ.   46.72 Σνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη κεηαιιεπκάησλ  

34.577.611 16.014.173 35.790.727 15.019.116

Θσδ.   28.11 Θσδ.   25.11 Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ 

κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ                     9.667.065 0 9.336.181 0

 Θσδ.  28.51  Θσδ.  25.61 Θαηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ 3.280.198 3.279.952 2.706.242 2.706.242

 Θσδ.  35.11 Ξαξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο απφ

Φσηνβνιηαηθά Ππζηήκαηα 585.728 585.728 349.316 349.316

 Θσδ.  27.22  Θσδ.  24.20 Θαηαζθεπή ραιπβδνζσιήλσλ                                                                        166.247 166.247 475.807 475.807

Πύλνιν                                                                                         98.788.231 55.264.443 100.167.196 56.174.658

1.1-31.12.20121.1-31.12.2013

 

Πηα πνζά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο Θαηάζηαζεο Ππλνιηθψλ Δζφδσλ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο δελ πεξηιακβάλνληαη 

νη πσιήζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε κεηξηθή εηαηξεία ην έηνο 2013 γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ (αληηπξνζσπεία) 

πνζνχ 29.636.674 επξψ . Ρν αληίζηνηρν πνζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο 2012 ήηαλ 32.112.177 επξψ.  

Ρα παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηνλ ππνινγηζκφ δεηθηψλ πνπ έρνπλ σο βάζε ηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο. 
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7.19. Θόζηνο πσιεζέλησλ 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Θφζηνο απνζεκάησλ αλαγλσξηζκέλν σο έμνδν 87.121.582 87.835.000 48.041.293 48.037.658

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.582.717 2.052.369 593.511 855.667

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 661.817 523.097 395.788 434.267

Ξαξνρέο Ρξίησλ 559.230 658.891 270.361 347.651

Φφξνη - Ρέιε 212.210 113.574 174.275 94.558

Γηάθνξα έμνδα 198.246 228.462 97.260 135.645

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.675.490 1.859.446 793.313 984.414

Πύλνιν 92.011.290 93.270.840 50.365.802 50.889.861

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 

7.20. Ινηπά έζνδα 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ηξίηνπο          664.077 698.571 674.660 709.123

Ξξνκήζεηεο κεζηηείεο 1.866.211 2.048.940 1.694.724 1.891.035

Δλνίθηα 10.200 10.200 10.200 10.200

Δηζπξαηηφκελα έμνδα απνζηνιήο αγαζψλ 901.182 694.033 272.575 263.013

Έζνδα παξεπφκελσλ αζρνιηψλ 17.094 3.064 0 0

Έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 52.621 39.403 51.407 44.752

Ινηπά έθηαθηα έζνδα 378.211 362.523 130.180 156.848

Δζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο πξνβιέςεηο 192.832 479.614 87.098 359.946
Πύλνιν 4.082.429 4.336.347 2.920.844 3.434.918

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

7.21. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 

 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 1.699.891 2.342.432 1.111.232 1.737.366

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 843.784 713.060 465.697 328.811

Ξαξνρέο Ρξίησλ 429.769 359.012 166.383 141.734

Φφξνη - Ρέιε 336.315 200.261 253.507 104.511

Γηάθνξα έμνδα 324.359 466.373 117.218 132.994

Απνζβέζεηο παγίσλ 351.003 321.293 322.854 286.819

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 27.176 0 18.755 0

Πύλνιν 4.012.297 4.402.430 2.455.646 2.732.235

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 

7.22. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 3.785.078 3.615.084 2.805.086 2.879.388

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ 379.435 439.357 218.891 225.350

Ξαξνρέο Ρξίησλ 1.440.035 2.261.760 888.214 1.755.448

Φφξνη - Ρέιε 56.983 113.851 45.227 86.600

Γηάθνξα έμνδα 2.262.323 2.062.243 1.727.424 1.718.265

Απνζβέζεηο παγίσλ 1.085.394 1.376.108 966.860 1.192.710

Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο 0 217.020 0 0

Πύλνιν 9.009.247 10.085.423 6.651.703 7.857.762

Νκίινπ Δηαηξίαο
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7.23. Άιια έμνδα    

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 7.996 55.704 7.996 54.783

Ινηπά έθηαθηα 155.015 251.615 80.300 20.292

Ξξνβιέςεηο γηα επηζθαιείο απαηη. 995.177 958.084 438.000 410.000

Πύλνιν 1.158.189 1.265.403 526.296 485.075

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

 

7.24. Σξεκαηννηθνλνκηθό θόζηνο (θαζαξό) 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ξηζησηηθνί ηφθνη ηξαπεδσλ 288.197 606.676 182.720 472.199

Ινηπά ζπλαθή έζνδα 32 87 32 87

Ππλνιν Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Δζόδσλ 288.228 606.763 182.751 472.286

Σξεσζηηθνί ηφθνη -6.259.505 -7.373.796 -4.013.672 -4.673.836

Γηαθνξα ηξαπεδηθά έμνδα -486.550 -268.797 -329.497 -268.797

Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο -203.180 -210.377 0 0

Ππλνιν Σξεκαηννηθνλνκηθώλ Δμόδσλ -6.949.235 -7.852.971 -4.343.169 -4.942.633
Πύλνιν -6.661.007 -7.246.208 -4.160.418 -4.470.347

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

7.25. Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 

 

7.26.  Φόξνη  

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Αλαβαιιφκελε Φνξνινγία -1.294.944 229.213 -853.610 558.370

Κε ελζ. Πην ιεηη. Θφζηνο Φφξνη -102 -111.036 -96.785

Πύλνιν -1.295.046 118.177 -853.610 461.584

Νκίινπ Δηαηξίαο

 
 

O θφξνο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο δηαθέξεη απφ ην ζεσξεηηθφ πνζφ ην νπνίν ζα πξφεθππηε εάλ 

ρξεζηκνπνηνχζακε ηνλ Κέζν Πηαζκηθφ Φνξνινγηθφ Ππληειεζηή, σο εμήο: 
 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ρξέρνλ έμνδν θφξνπ

Αλαβαιιφκελνο θφξνο απνηειεζκάησλ 1.294.944 -229.213 853.610 -558.370

Ινηπνί θφξνη 102 111.036 96.785

Πύλνιν 1.295.046 -118.177 853.610 -461.584

Θέξδε / δεκηέο πξν Φφξσλ -9.970.636 -11.937.700 -7.958.717 -9.231.955

Ππληειεζηήο Φφξνπ 26% 20% 26% 20%

Αλακελόκελε Γαπάλε Φόξνπ -2.592.365 -2.387.540 -2.069.266 -1.846.391

 - Ξξφζζεηνη θφξνη & πξνζαπμήζεηο πξνεγ.ρξήζεσλ 102 111.036 96.785

 - Εεκηέο ρξήζεσο γηα ηηο νπνίεο δελ αλαγλσξίζηεθε 

αλαβαι.θνξνι.απαίηεζε
2.136.215 1.944.503 1.522.876 1.288.022

 - θφξνη πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 1.400.000 0 1.400.000 0

 - Ινηπά 351.094 213.824

Πύλνιν 1.295.046 -118.177 853.610 -461.584

Νκίινπ Δηαηξίαο
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7.27. Θέξδε αλά κεηνρή 

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Θέξδε πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -11.174.758 -11.705.083 -8.812.327 -8.770.370

Πηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Kέξδε άλά κεηνρή (Δπξψ/κεηνρή) -1,1175 -1,1705 -0,8812 -0,8770

Νκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Ρα 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. 

 

7.28. Κεξίζκαηα αλά κεηνρή 

Ρα 2013 φπσο είρε γίλεη θαη ην 2012, ιφγσ χπαξμεο δεκηνγφλνπ απνηειέζκαηνο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο κεξίζκαηνο. 

  

Δπίζεο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ιφγσ δεκηνγφλσλ απνηειεζκάησλ δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

δηαλνκήο κεξηζκάησλ.  

 

7.29. Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Σξήζεηο 

Γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη ηε ζπγαηξηθή ΞΑΛΔΙΘΝ Α.Δ. έρεη νινθιεξσζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο κέρξη θαη ηε 

ρξήζε 2007  θαη παξακέλνπλ αλέιεγθηεο νη ρξήζεηο 2008, 2009 θαη 2010 

Γηα ηε ρξήζε ηνπ 2011 θαη 2012, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο, γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη ηε ζπγαηξηθή ΞΑΛΔΙΘΝ 

Α.Δ., δηελεξγήζεθε απφ ηελ ειεγθηηθή Δηαηξεία ΠΝΙ  ΑΔΝΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 παξ. 5 ηνπ Λ 2238. Απφ 

ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ δελ πξνέθπςαλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απηψλ πνπ είραλ θαηαρσξεζεί 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο απεηθνλίζζεθαλ. 

Γηα ηε ρξήζε 2013 ζηηο εηαηξίεο ηνπ Νκίινπ ζηελ Διιάδα, ν θνξνινγηθφο έιεγρνο ήδε δηελεξγείηαη απφ ηελ 

GRANT THORNTON  AE.  Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, ε Γηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

Νκίινπ δελ αλακέλεη λα πξνθχςνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

Γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ Νκίινπ ηζρχνπλ ηα εμήο: ε «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έρεη ειεγρζεί 

θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2010, ε «SIDMA Romania SRL» κέρξη θαη ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2008, ελψ ε 

«SIDMA Bulgaria SA» δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2005 έσο 2013 θαη ιφγσ δεκηνγφλσλ 

απνηειεζκάησλ δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη.  

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ, έρνπλ επηβαξπλζεί κε 

πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνζνχ 120.000 € θαη 267.000 € αληίζηνηρα. 

 

7.30. 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 Νκίινπ. 

Ν 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. 



 

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Γεθέκβξηνο 2013 
 

 

71 

 

Νη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη θαιήο εθηειέζεσο, ηνπ 

Νκίινπ ηελ 31.12.2013, αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ 7.856 ρηι επξψ θαη ηεο εηαηξείαο  7.397 ρηι επξψ. 

Δπίζεο νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ηελ 31.12.2013 ν Όκηινο 

αλέξρνληαη ζε 1.935 ρηι επξψ θαη ε εηαηξεία ζε 1.885 ρηι επξψ.  

 

7.31. Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

Ν κέζνο φξνο ηνπ απαζρνινπκέλνπ πξνζσπηθνχ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξεία θαηά ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε, έρεη σο εμήο: 

Άηνκα 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 220 237 116 122

Όκηινο Δηαηξία

 

 

7.32. Γηεηαηξηθέο Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλεο Δηαηξίεο 

 
Γηεηαηξηθέο Ξσιήζεηο 

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Ξσιήζεηο  αγαζώλ & ππεξεζηώλ

Θπγαηξηθέο  0 2.046.194 0 622.515

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 2.787.950 988.065 2.831.526 1.593.972

Πύλνια 2.787.950 3.034.259 2.831.526 2.216.487

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Ινηπα έζνδα

Θπγαηξηθέο  0 21.193 0 52.248

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 2.341.988 2.335.505 2.558.111 2.553.411

Πύλνια 2.341.988 2.356.698 2.558.111 2.605.659

1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

1.1-31.12.20121.1-31.12.2013

 
 

 

 

Γηεηαηξηθέο Αγνξέο θαη έμνδα 

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Αγνξέο  Αγαζώλ

Θπγαηξηθέο  0 48.400 0 674.384

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 17.023.462 4.470.162 12.682.871 2.979.592

Πύλνια 17.023.462 4.518.563 12.682.871 3.653.975

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Αγνξέο  πεξεζηώλ

Θπγαηξηθέο  0 0 0 0

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 223.348 203.894 265.265 235.332

Πύλνια 223.348 203.894 265.265 235.332

1.1-31.12.2013

1.1-31.12.2013

1.1-31.12.2012

1.1-31.12.2012
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Γηεηαηξηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο 
 

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε

Θπγαηξηθέο  0 394.119 0 -172.647

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 1.640.758 1.066.092 2.042.082 1.515.603

Πύλνια 1.640.758 1.460.211 2.042.082 1.342.956

1.1-31.12.20121.1-31.12.2013

 
 

Ξνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Όκηινο Δηαηξία

πνρξεώζεηο πξνο  ζπλδεδεκέλα κέξε

Θπγαηξηθέο  0 7.751 0 3.896

Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 13.733.827 10.824.724 13.545.521 12.373.688

Πύλνια 13.733.827 10.832.475 13.545.521 12.377.584

1.1-31.12.20121.1-31.12.2013

 
 

 

7.33. Ακνηβέο Κειώλ Γ.Π θαη Γηεπζπληηθνύ Ξξνζσπηθνύ 

Ξνζά  ζε  επξώ 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Ακνηβέο κειψλ Γ.Π. (βξαρππξφζεζκεο) 298.052 191.307 251.052 150.307

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ (βξαρππξφζεζκεο) 888.399 917.665 465.104 508.242

1.186.451 1.108.972 716.156 658.549

Όκηινο Δηαηξία

 

 

Δθηφο ησλ παξαπάλσ, δελ ππάξρνπλ απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο κε κέιε ηνπ Γ.Π. ηεο εηαηξείαο ή ην 

δηεπζπληηθφ πξνζσπηθφ ηεο.  

 

7.34. Ακνηβέο Νξθσηώλ 

Πχκθσλα κε ην Λ. 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

Πύλνιν 

ακνηβώλ

ΠΗΓΚΑ 40.000 23.000 63.000
ΞΑΛΔΙΘΝ 20.000 14.000 34.000
SIDMA WORLDWIDE  1.309 0 1.309
SIDMA BULGARIA 10.200 9.843 20.043
SIDMA ROMANIA 12.500 378 12.878
Πύλνιν 84.009 47.221 131.230

 
 

8. Δπεμεγήζεηο γηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 

 

Κέζα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε, ν Όκηινο πξνέβε ζε δηφξζσζε ινγηζηηθνχ ιάζνπο πνπ αθνξά ζηελ ζπγαηξηθή 

Sidma Romania. Πχκθσλα κε ην ΓΙΞ 8, επεηδή ην ιάζνο αθνξά ζηελ ρξήζε 2011, ε δηφξζσζή ηνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε δηφξζσζε ηνπ ππνινίπνπ «Απνηέιεζκα εηο λένλ» ηεο ρξήζεο 31.12.2011. Νη 

αλακνξθψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηφξζσζε ηνπ ιάζνπο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα θαησηέξσ.  
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Δπίζεο, απφ 1/1/2013 ν Όκηινο πηνζέηεζε ην αλαζεσξεκέλν ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο», φπσο απηφ 

πηνζεηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην ηέηαξην ηξίκελν 2012. Πην πιαίζην ησλ παξαπάλσ 

ηξνπνπνηήζεσλ, πξνέθπςαλ νη αθφινπζεο κεηαβνιέο ζηα θνλδχιηα ησλ παξνπζηαδφκελσλ Νηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο εηαηξείαο: 
 

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε 

Νηθνλνκηθήο Θέζεο:

Απαηηήζεηο από 

Ξειάηεο θαη ινηπέο 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο

πνρξεώζεηο 

παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ 

ιόγσ εμόδνπ από 

ηελ ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή 

απαίηεζε

Ίδηα 

θεθάιαηα

πόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 

1/1/2012 50.970.789 -1.136.600 2.699.567 19.020.314

Δπίδξαζε απφ ινγηζηηθφ ιάζνο ζχκθσλα κε 

ην ΓΙΞ 8
(413.329)                  0 0 (413.329)       

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 0 166.020               (32.238)           133.782        

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 

1/1/2012 50.557.460 -970.580 2.667.329 18.740.767

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε 

Νηθνλνκηθήο Θέζεο:

Απαηηήζεηο από 

Ξειάηεο θαη ινηπέο 

εκπνξηθέο απαηηήζεηο

πνρξεώζεηο 

παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ 

ιόγσ εμόδνπ από 

ηελ ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή 

απαίηεζε

Ίδηα 

θεθάιαηα

πόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 

31/12/2012 43.878.763 -716.414 2.883.266 7.272.275

Δπίδξαζε απφ ινγηζηηθφ ιάζνο ζχκθσλα κε 

ην ΓΙΞ 8
(413.329)                  0 0 (413.329)       

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ 

εμσηεξηθνχ

10.173                     0 0 10.173          

Αλαηαμηλφκεζε απφ θνλδχιη Ινηπψλ 

Απαηηήζεσλ
76.191                     0 0 -               

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 0 22.653                (3.232)            19.421          

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 

31/12/2012 43.551.798 -693.761 2.880.034 6.888.540

Νκίινπ
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Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 

Θέζεο:

πνρξεώζεηο 

παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ ιόγσ 

εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή 

απαίηεζε

Ίδηα 

θεθάιαηα

πόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 

1/1/2012 -1.053.060 1.911.838 31.259.993

Δπίδξαζε απφ ινγηζηηθφ ιάζνο ζχκθσλα κε ην 

ΓΙΞ 8
0 0 0

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 139.427                (27.885)              111.542        

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 1/1/2012 -913.633 1.883.953 31.371.535

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε Νηθνλνκηθήο 

Θέζεο:

πνρξεώζεηο 

παξνρώλ 

πξνζσπηθνύ ιόγσ 

εμόδνπ από ηελ 

ππεξεζία

Αλαβαιιόκελε 

θνξνινγηθή 

απαίηεζε

Ίδηα 

θεθάιαηα

πόινηπν όπσο είρε δεκνζηεπζεί ηελ 

31/12/2012 635.154 2.460.938 22.526.698

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 10.957                  (2.191)                8.766            

Αλακνξθσκέλν ππόινηπν ηελ 

31/12/2012 646.111 2.458.747 22.535.463

Δηαηξίαο

 
 

Νκίινπ Δηαηξίαο

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ 1.1 -31.12.2012 1.1 -31.12.2012

Εεκηέο πεξηόδνπ 1/1-31/12/2012 κεηά 

θόξσλ -11.770.277 -8.724.003

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (61.437)                    (57.960)               

Ξξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο 12.189                     11.592                

Αλακνξθσκέλεο δεκηέο πεξηόδνπ 1/1-

31/12/2012 κεηά θόξσλ, κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αλαζεσξεκέλνπ ΓΙΞ 

19 -11.819.525 -8.770.371

Νκίινπ Δηαηξίαο

Δπηδξάζεηο ζηελ Θαηάζηαζε Ππλνιηθώλ 

Δζόδσλ 1.1 -31.12.2012 1.1 -31.12.2012

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο κεηά 

θόξσλ, όπσο είραλ δεκνζηεπζεί ηελ 

31/12/2012 22.236 -9.292

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (81.968)                    (70.510)               

Ξξνζαξκνγή θφξνπ εηζνδήκαηνο 16.817                     14.102                

Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο κεηαηξνπήο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπγαηξηθψλ 

εμσηεξηθνχ

10.173 0

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα ρξήζεο 1/1-

31/12/2012 κεηά θόξσλ -32.742 -65.700  
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Ζ επίδξαζε απφ ηελ πηνζέηεζε ηνπ ΓΙΞ 19 ζηηο ηξηκεληαίεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ θαη ηεο 
εηαηξείαο ηεο ρξήζεο 2012, έρεη σο εμήο: 

 

 

Ίδηα Θεθάιαηα 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

Ίδηα Θεθάιαηα  δεκνζηεπκέλα 15.232.674 12.233.217 9.676.099

Δπίδξαζε απφ ΓΙΞ 8 (413.329)                       (413.329)                 (413.329)            

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 130.169                        94.318                    58.467               

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (24.986)                        (17.735)                   (10.483)              

Ίδηα Θεθάιαηα  αλακνξθσκέλα 14.924.528 11.896.471 9.310.753

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ όπσο είραλ 

δεκνζηεπηεί -3.834.435 -6.846.276 -9.422.501

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (15.359)                        (30.719)                   (46.078)              

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 3.047                            6.095                      9.142                 

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ 

αλακνξθσκέλα -3.846.747 -6.870.900 -9.459.437

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα όπσο είραλ 

δεκνζηεπηεί 46.792 59.177 78.285

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (20.492)                        (40.984)                   (61.476)              

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 4.204                            8.409                      12.613               

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αλακνξθσκέλα 30.504 26.602 29.422

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

αλακνξθσκέλα -3.816.243 -6.844.298 -9.430.015

Νκίινπ

Νκίινπ

 
 

 

 

Ίδηα Θεθάιαηα 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

Ίδηα Θεθάιαηα  δεκνζηεπκέλα 28.637.709 25.924.096 24.458.827

Δπίδξαζε απφ ΓΙΞ 8

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 107.309           75.192         43.074                  

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία (21.462)           (15.038)        (8.615)                   

Ίδηα Θεθάιαηα  αλακνξθσκέλα 28.723.557 25.984.250 24.493.287

Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά Έζνδα 31.03.2012 30.06.2012 30.09.2012

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ όπσο είραλ 

δεκνζηεπηεί -2.622.283 -5.335.896 -6.801.165

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (14.490)           (28.980)        (43.470)                 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 2.898              5.796           8.694                    

Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ 

αλακνξθσκέλα -2.633.875 -5.359.080 -6.835.941

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα όπσο είραλ 

δεκνζηεπηεί 0 0 0

Δπίδξαζε απφ ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ΓΙΞ 19 (17.628)           (35.255)        (52.883)                 

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία 3.526              7.051           10.577                  

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα αλακνξθσκέλα -14.102 -28.204 -42.306

Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα 

αλακνξθσκέλα -2.647.977 -5.387.284 -6.878.247

Δηαηξίαο

Δηαηξίαο

 
 



 

Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 

Γεθέκβξηνο 2013 
 

 

76 

9. Γεγνλόηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

 

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο πνπ λα απαηηνχλ γλσζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα ΓΞΣΑ.  

10. Ξιεξνθνξίεο άξζξνπ 10 Λ.3401/2005 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΔΚΑ

ΡΝΞΝΠ ΘΑΡΑΣΩΟΖΠΖΠ ζην 

http://www.sidma.gr

ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΔΗΠ & ΓΔΙΡΗΑ ΡΞΝ

10/1/2013

Αλαθνίλωζε - Γλωζηνπνίεζε Αιιαγήο Αλωηάηωλ 

Δηεπζπληηθώλ Σηειερώλ 

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνίλωζε/2013

12/2/2013

Αλαθνίλωζε ξπζκηδνκέλεο πιεξνθνξίαο ηνπ λ. 

3556/2007

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνίλωζε/2013

27/3/2013 Αλαθνίλωζε ζε εξώηεκα ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνίλωζε/2013

29/3/2013 Αλαθνίλωζε - Οηθνλνκηθό Ηκεξνιόγην 2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνίλωζε/2013

29/3/2013 Δειηίν Τύπνπ -Απνηειέζκαηα έηνπο ρξήζεο 2012

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

1/4/2013

Δειηίν Τύπνπ - Αλαθνίλωζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1.4.4 

ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ Χ.Α.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

22/5/2013

Δειηίν Τύπνπ - Εηήζηα Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

Μεηόρωλ ηεο ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

31/5/2013 Δειηίν Τύπνπ-Απνηειέζκαηα πξώηνπ ηξηκήλνπ 2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

31/5/2013

Δειηίν Τύπνπ - Αλαθνίλωζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1.4.4 

ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ Χ.Α.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

13/6/2013

Δειηίν Τύπνπ-Απνθάζεηο Εηήζηαο Ταθηηθήο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηεο ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

13/6/2013

Αλαθνίλωζε αιιαγήο ζύλζεζεο Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνηλώζεηο/2013

30/8/2013 Δειηίν Τύπνπ- Απνηειέζκαηα πξώηνπ εμακήλνπ 2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

30/8/2013

Δειηίν Τύπνπ - Αλαθνίλωζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1.4.4 

ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ Χ.Α.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

18/11/2013

Αλαθνίλωζε ξπζκηδνκέλεο πιεξνθνξίαο ηνπ λ. 

3556/2007

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Αλαθνηλώζεηο/2013

29/11/2013 Δειηίν Τύπνπ- Απνηειέζκαηα Ελλεακήλνπ 2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

29/11/2013

Δειηίν Τύπνπ - Αλαθνίλωζε ηεο παξαγξάθνπ 4.1.4.4 

ηνπ θαλνληζκνύ ηνπ Χ.Α.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

5/12/2013

Δειηίν Τύπνπ - Έθηαθηε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

Μεηόρωλ ηεο ΣΙΔΜΑ Α.Ε.

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Νέα/Δειηία Τύπνπ/2013

29/3/2013

Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

31/12/2012

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2012

29/3/2013 Έθζεζε δηαρείξηζεο Δ.Σ. ρξήζεωο 2012

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2012

31/5/2013

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

31/3/2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

31/5/2013

Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

31/3/2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

30/8/2013 Εμακεληαία Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

30/8/2013

Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

30/6/2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

29/11/2013

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

30/9/2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

29/11/2013

Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Εηαηξείαο θαη Οκίινπ ηεο 

30/9/2013

Αξρηθή ζειίδα/Επελδπηηθέο Σρέζεηο/ 

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα/2013

22/5/2013

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Εηαηξείαο ΠΑΝΕΛΚΟ ηεο 

31/12/2012

Αξρηθή ζειίδα/Ελεκέξωζε 

Επελδπηώλ/Οηθνλνκηθά 

Σηνηρεία/Οηθνλνκηθά Σηνηρεία ΔΠΧΠ-

ΠΑΝΕΛΚΟ

22/5/2013

Σηνηρεία θαη Πιεξνθνξίεο Εηαηξείαο ΠΑΝΕΛΚΟ ηεο 

31/12/2012

Αξρηθή ζειίδα/Ελεκέξωζε 

Επελδπηώλ/Οηθνλνκηθά 

Σηνηρεία/Οηθνλνκηθά Σηνηρεία ΔΠΧΠ-

ΠΑΝΕΛΚΟ

22/5/2013 Έθζεζε δηαρείξηζεο Δ.Σ. ΠΑΝΕΛΚΟ ρξήζεωο 2012

Αξρηθή ζειίδα/Ελεκέξωζε 

Επελδπηώλ/Οηθνλνκηθά 

Σηνηρεία/Οηθνλνκηθά Σηνηρεία ΔΠΧΠ-

ΠΑΝΕΛΚΟ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΗΓΚΑ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΞΑΛΔΙΘΝ
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11. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο ρξήζεσο 2013 
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Σαιάλδξη,  24  Καξηίνπ  2014 
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