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Σν 2012 ήηαλ κία αθόκα δύζθνιε ρξνληά, ε ηξίηε ζηε ζεηξά, όπνπ νη Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ππέζηεζαλ 

ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ηεο θξίζεο, κε θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ ύθεζε, ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο, ηελ 

αδπλακία ρξεκαηνδόηεζεο, ηα αιιεπάιιεια λέα θνξνινγηθά κέηξα, θαη ην αλαζθαιέο δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. Μέζα ζε απηό ην έληνλν θιίκα αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξάηεζε ζηελ αγνξά, ε ΙΓΜΑ 

επηθεληξώζεθε ζηελ αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο απνδνηηθόηεηαο  βειηηώλνληαο ην κηθηό θέξδνο θαη 

κεηώλνληαο ηα θόζηε ηεο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηώλ, 

παξόιν όηη ζε επίπεδν έηνπο παξνπζίαζε παξόκνηα απνηειέζκαηα κε απηά ηνπ 2011, ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο αύμεζε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηεο απνηειέζκαηα ηόζν ζε ζρέζε κε 

ην πξνεγνύκελν ηξίκελν όζν θαη κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλό. Πέηπρε δε ηελ θαιύηεξε θεξδνθνξία, ζε 

επίπεδν πνζνζηνύ κηθηνύ θέξδνπο, από ην 2006.   

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζε επίπεδν Οκίινπ, ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα 100 εθ. επξώ, κεησκέλνο 

θαηά 11% ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ 2011. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκό 

ηξίησλ, ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα 132 εθ. επξώ από 143 εθ. επξώ ην 2011, παξνπζηάδνληαο 

πηώζε θαηά 7%. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ζηα 1,0 εθ. επξώ δεκηά  από 0,6 εθ. επξώ δεκηά ην πξνεγνύκελν 

έηνο. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ δηακνξθώζεθαλ ζε δεκία 11,9 εθ. επξώ ζε ζρέζε κε δεκία 11,3  εθ. 

επξώ ην 2011. ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2012 πεξηιακβάλνληαη  έθηαθηα κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα 

ύςνπο  1,2 εθ. επξώ, κέξνο ησλ νπνίσλ αθνξνύζαλ απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσηηθήο 

αλαδηνξγάλσζεο ηεο Δηαηξείαο πνπ έιαβε ρώξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

ε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΙΓΜΑ δηακνξθώζεθε ζηα 56 εθ επξώ. από 62 εθ. επξώ ην 

2011. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), νη 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα 88 εθ. επξώ από 92 εθ. επξώ ην 2011, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 

4%. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

είλαη 150 ρηι. επξώ, έλαληη δεκηάο 284 ρηι. επξώ ην πξνεγνύκελν έηνο, ελώ ζηα απνηειέζκαηα  πξν 

θόξσλ ζεκεηώζεθαλ δεκίεο 9,2 εθ. επξώ έλαληη δεκηώλ 6,8 εθ. επξώ ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Σα 

παξαπάλσ απνηειέζκαηα επηβάξπλε, πέξα από ηα έθηαθηα  κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ (ζε επίπεδν Δηαηξείαο αλήιζαλ ζηα 1,1 εθ. επξώ), θαη πξόβιεςε απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρώλ εμσηεξηθνύ ύςνπο 2,4 εθ. επξώ.  

 

Ωζηόζν, ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ έηνπο, ήηαλ ην θαιύηεξν γηα ηε ΙΓΜΑ από πιεπξάο θύθινπ εξγαζηώλ 

αιιά θαη ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο κεηά ηελ αξρή ηεο θξίζεο ζην ηέινο ηνπ 2008.  πγθεθξηκέλα ν 



 
 

 

θύθινο εξγαζηώλ παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 26% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ηξίκελν (ην ηξίην ηξίκελν 

ηνπ 2012) θαη θαηά 9,5% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2011. Σν πνζνζηό κεηθηνύ θέξδνπο  

μεπέξαζε ην 11%, όηαλ ην ακέζσο πξνεγνύκελν ηξίκελν θπκάλζεθε ζην 10% θαη ην αληίζηνηρν ηξίκελν 

ηνπ 2011 ζην 6%, ελώ ηα θέξδε  πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA) έθηαζαλ ηα  530 ρηι. επξώ όηαλ ην πξνεγνύκελν ηξίκελν δηακνξθώζεθαλ ζηα 

179 ρηι. επξώ θαη ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2011 ήηαλ αξλεηηθά θαηά 710 ρηι. επξώ.  

 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα παξνπζίαζαλ, ε κελ Βνπιγαξία αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ θαηά 

9,6 %, ε δε Ρνπκαλία κείσζε 20,2% ζε ζρέζε κε ην 2011. πγθεθξηκέλα ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο SIDMA 

Bulgaria αλήιζε ζηα 15,6 εθ. επξώ έλαληη 14,2 εθ. επξώ ην 2011, ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο SIDMA 

Romania αλήιζε ζηα 20,4 εθ. επξώ έλαληη 25,6 εθ επξώ ην 2011. Αηηία γηα ηε κείσζε ηεο Ρνπκαλίαο 

ήηαλ ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ νπνία νδεγήζεθε ε ρώξα ζηε κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Η 

θαηαλάισζε ηνπ ράιπβα ππνρώξεζε θαηά 20% πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην 2011, απνηέιεζκα ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δεκνζηνλνκηθώλ πξνϋπνινγηζκώλ θαη ησλ κεησκέλσλ δεκόζησλ επελδύζεσλ εμαηηίαο ηεο 

κε απνξξόθεζεο Κνηλνηηθώλ θνλδπιίσλ. 

 

Πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο ΙΓΜΑ παξακέλεη θαη ην 2013 ε δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο  κέζσ ηεο ζσζηήο 

δηαρείξηζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο. Η ΙΓΜΑ αθνύ κείσζε θαηά 12 κέξεο ηηο κέξεο πίζησζεο ησλ 

πειαηώλ ηεο κέζα ζην 2012 ζηνρεύεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ρξόλνπ πίζησζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 

10 κέξεο ζην 2013.  Η κείσζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαηά 17% ή 9 εθ. επξώ ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 

θαηά 21% ή 7 εθ. επξώ ζε επίπεδν Δηαηξείαο, απέδσζε θαξπνύο αθνύ επέηξεςε θαηά ην 2012 ηε 

δηαηήξεζε ηνπ δαλεηζκνύ ζηα επίπεδα ηνπ 2011. Δπηπιένλ βνήζεζε, ηόζν ηνλ Όκηιν όζν θαη ηελ 

Δηαηξεία, ζηε δηαηήξεζε ζην ηέινο ηνπ 2012 ηακεηαθώλ δηαζέζηκσλ ύςνπο  16,5 εθ. επξώ θαη 12,3 εθ. 

επξώ αληίζηνηρα. 

 

Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο ηνπ 2012 ζα αλαξηεζνύλ ηελ 

Παξαζθεπή 29 Μαξηίνπ 2013 ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν, www.sidma.gr 

θαζώο θαη ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ www.athex.gr. 
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