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Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθόξεζε 
 (ΠΔΡΗΟΓΟΤ ΑΠΟ 1ε  ΗΑΛΟΤΑΡΗΟΤ ΔΧ 31ε  ΚΑΡΣΗΟΤ  2012) 

 

Ζ παξνχζα Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε, ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην Λ. 3556/2007 θαη 

ηηο επ’ απηνχ εθδνζείζεο Απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη δε ηηο 

Απνθάζεηο κε αξηζκνχο 7/448/11.10.2007 θαη 1/434/2007 θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα θαηά ζεηξά 
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11  ΓΓεειιώώζζεεηηοο  κκεειιώώλλ  δδηηννηηθθεεηηηηθθννύύ  ζζππκκββννππιιίίννππ  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηνν  ΛΛ..  33555566//22000077    

 

Σα θαησηέξσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΩΛΤΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ»:  

1. ΚΑΡΔΙ-ΥΑΡΖ ΙΔΟΛΣΟ ΑΚΑΡΗΙΗΟ, Πξφεδξνο  

2. ΚΖΙΗΟ ΘΩΣΑΛΣΗΛΟΤ ΑΡΑΛΣΟ,  Αληηπξφεδξνο  θαη 

3. ΓΑΛΗΖΙ  ΓΑΤΪΓ  ΚΠΔΛΑΡΓΟΤΣ,  Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

ππφ ηελ αλσηέξσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην Λ. 3556/2007, δειψλνπκε κε ηελ 

παξνχζα, φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε:  

 νη ζπλεκκέλεο ελδηάκεζεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ  ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ  ΗΓΚΑ  Α.Δ. γηα ηε πεξίνδν 01/01/2012 – 31/03/2012, νη 

θαηαζηάζεηο απνηειεζκάησλ, ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθψλ 

ξνψλ, θαζψο θαη νη επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε 

ζπλνπηηθή νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ην Γ.Ι.Π. 1, 

απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε 

θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο ΗΓΚΑ Α.Δ., θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο παξαγξάθνπο 2 

έσο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Λ. 3556/2007, θαη 

 Οη παξνχζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 28/5/2012 θαη 

είλαη αλαξηεκέλεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξίαο www.sidma.gr φπνπ θαη ζα παξακείλνπλ ζηελ 

δηάζεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 5 εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ηνπο. 

 

Υαιάλδξη, 28 Καΐνπ 2012 

 
Οη βεβαηνχληεο, 

         
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                               Ο  ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ               O   ΓΗΔΤΘΤΛΧΛ ΤΚΒΟΤΙΟ 

 

 
 

 
 ΚΑΡΔΙ  Ι.  ΑΚΑΡΗΙΗΟ                       ΚΖΙΗΟ Θ. ΑΡΑΛΣΟ                ΓΑΛΗΖΙ   Γ.  ΚΠΔΛΑΡΓΟΤΣ 
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22  ΈΈθθζζεεζζεε  ΔΔππηηζζθθόόππεεζζεεοο  ΟΟξξθθσσηηννύύ  ΔΔιιεεγγθθηηήή  ΙΙννγγηηζζηηήή  

Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 

Πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο  «ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» 

Δηζαγσγή 

Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε ζπλνπηηθή εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

Δηαηξείαο «ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», ηεο 31εο Καξηίνπ 2012 θαη ηηο 

ζρεηηθέο ζπλνπηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιψλ θαζαξήο 

ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο  ηξίκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηή ηελ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο 

επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πιεξνθφξεζε. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο 

ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Πξφηππν «ΓΙΠ» 34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε 

ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ 

επηζθφπεζή καο. 

Δύξνο Δπηζθόπεζεο 

Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410 «Δπηζθφπεζε 

Δλδηάκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην Διεγθηή ηεο 

Οληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα 

δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά 

ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ επηζθφπεζεο. Σν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο 

είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ 

θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ 

αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά 

ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ. 

πκπέξαζκα 

Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε, δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο νδεγνχζε 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ζπλνπηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη 

θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 34. 

 

Αζήλα, 29 Καΐνπ  2012 

Αλαζηάζηνο Φ. Γάιιαο 

 

 

Οξθσηφο  Διεγθηήο  Ινγηζηήο 

Αξ Κ ΟΔΙ 27021 

πλεξγαδφκελνη Οξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε. 

κέινο ηεο Crowe Horwath International 

Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα 

Αξ Κ ΟΔΙ 125 
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33  ΔΔλλδδηηάάκκεεζζεε  ΟΟηηθθννλλννκκηηθθήή  ΠΠιιεεξξννθθόόξξεεζζεε  

 
3.1 Δλδηάκεζα ηνηρεία Θαηάζηαζεο Οηθνλνκηθήο Θέζεο (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΘΔΖ

 (Πνζά ζε Δπξψ)

31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

ΔΛΔΡΓΖΣΗΘΟ

Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Ηδηνρξεζηκνπνηνχκελα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία 4.7 47.360.077 47.592.846 31.675.039 31.622.970

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 4.7 887.291 919.281 193.667 226.896

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο 4.8 0 0 18.840.127 18.840.127

Ινηπά κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 107.867 112.224 74.865 78.251

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο 2.716.803 2.699.567 1.843.887 1.911.838

51.072.039 51.323.918 52.627.584 52.680.082

Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα 25.812.631 25.479.106 14.422.501 13.143.036

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.9 47.651.352 50.970.789 33.840.386 35.608.349

Ινηπέο απαηηήζεηο 5.353.834 4.961.486 3.844.829 3.735.689

Σακηαθά Γηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα 20.873.098 21.241.813 15.732.080 15.578.713

Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε 4.7 10.010.419 10.010.419 10.010.419 10.010.419

109.701.334 112.663.612 77.850.216 78.076.206

ύλνιν Δλεξγεηηθνύ 160.773.373 163.987.530 130.477.800 130.756.288

ΗΓΗΑ ΘΔΦΑΙΑΗΑ ΘΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Κεηνρηθφ θεθάιαην 13.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000

Θεθάιαην ππέξ ην άξηην 9.875.000 9.875.000 9.875.000 9.875.000

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 14.203.084 14.203.083 12.860.747 12.860.747

Απνζεκαηηθά απφ απνηίκεζε αθηλήησλ ζε ηξέρνπζεο αμίεο 958.285 958.285 0 0

Υξεσζηηθή ππεξαμία απφ εμαγνξά ζπγαηξηθήο -934.785 -934.785 0 0

Απνηειέζκαηα  εηο λένλ -22.689.292 -18.931.174 -7.598.037 -4.975.754

ύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ ηδηνθηεηώλ κεηξηθήο (α) 14.912.292 18.670.409 28.637.709 31.259.993

Γηθαηώκαηα κεηνςεθίαο (β) 320.382 349.905

ύλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ (γ) = (α)+(β) 15.232.674 19.020.314 28.637.709 31.259.993

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Καθξνπξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 4.13 64.500.079 62.101.724 55.043.684 56.518.202

Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 696.731 728.359 180.850 185.183

Αλαβαιιφκελεο Φνξνινγηθέο Τπνρξεψζεηο 43.174 10.218 0 0

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 921.432 1.136.600 840.692 1.053.060

ύλνιν καθξνπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ 66.161.416 63.976.902 56.065.226 57.756.445

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Βξαρππξφζεζκεο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο 4.13 53.935.025 49.590.247 26.076.792 23.456.115

Πξνκεζεπηέο θαη ζπλαθείο ππνρξεψζεηο 19.826.894 20.883.411 16.508.469 14.976.101

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε ρξήζε 483.482 5.539.778 0 0

Ινηπέο ππνρξεψζεηο 4.020.872 3.546.792 2.860.001 2.397.517

Σξέρνπζεο Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 1.113.010 1.430.086 329.602 910.117

ύλνιν βξαρππξόζεζκσλ ππνρξέσζεσλ 79.379.283 80.990.314 45.774.864 41.739.850

ύλνιν Τπνρξεώζεσλ (δ) 145.540.699 144.967.215 101.840.090 99.496.295

ύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ θαη Τπνρξεώζεσλ (γ)+(δ) 160.773.373 163.987.530 130.477.800 130.756.288

εκ. 

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο  Σξηκήλνπ

γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2012

Οκίινπ Δηαηξίαο
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3.2 Δλδηάκεζα ηνηρεία Θαηάζηαζεο πλνιηθώλ Δζόδσλ (ελνπνηεκέλα θαη κε 
ελνπνηεκέλα ) 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΤΛΟΙΗΘΟΤ ΔΗΟΓΖΚΑΣΟ

 (Πνζά ζε Δπξψ)

1.1 - 31.03.2012 1.1 - 31.03.2011 1.1 - 31.03.2012 1.1 - 31.03.2011

Θχθινο εξγαζηψλ 4.11 22.823.153 29.006.179 13.393.394 17.413.277

Θφζηνο πσιήζεσλ -21.666.922 -25.770.381 -12.413.083 -15.267.372

Κηθηά θέξδε/(δεκίεο) 1.156.231 3.235.798 980.311 2.145.905

Ινηπά έζνδα  873.366 956.324 657.378 712.477

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -908.354 -866.214 -518.515 -416.348

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο -2.887.940 -2.353.681 -2.427.359 -1.840.005

Ινηπά έμνδα -55.598 -35.297 -41.799 -7.940

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

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ
-1.822.295 936.931 -1.349.985 594.089

Υξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο (θαζαξφ) -2.019.883 -1.331.647 -1.207.385 -1.053.373

Δπελδπηηθά απνηειέζκαηα 1.060 -11 3.039 -11

Θέξδε/(δεκίεο) πξν θόξσλ -3.841.118 -394.727 -2.554.332 -459.295

Κείνλ: θφξνη 4.10 6.683 -140.061 -67.951 -28.852

Θέξδε/ (δεκίεο) κεηά από θόξνπο από 

ζπλερηδόκελεο δξαζηεξηόηεηεο (α) -3.834.435 -534.787 -2.622.283 -488.147

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) -3.834.435 -534.787 -2.622.283 -488.147

Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο -3.802.209 -509.196

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο -32.226 -25.591  

-3.834.435 -534.787

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 56.296 87.921 0 -957

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.756 59.250 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία -11.259 -17.584 0 191

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 4.12 46.792 129.587 0 -766

πγθεληξσηηθα ζπλνιηθά έζνδα κεηά από 

θόξνπο -3.787.642 -405.200 -2.622.283 -488.913

Ηδηνθηήηεο κεηξηθήο -3.758.119 -383.875

Γηθαηψκαηα Κεηνςεθίαο -29.523 -21.325

-3.787.642 -405.200

Θέξδε/(δεκίεο)  κεηά από θόξνπο αλά 

κεηνρή-ζε επξώ 4.14 -0,3802 -0,0509 -0,2622 -0,0488

Απνζβέζεηο
724.885 728.951 467.268 457.543

Θέξδε/ (δεκίεο) πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη 

απνζβέζεσλ  (EBITDA) -1.097.410 1.665.883 -882.717 1.051.631

Δηαηξίαο

εκ.

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξηκήλνπ

γηα ηελ πεξίνδν από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2012

 Οκίινπ
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3.3 Δλδηάκεζα  ηνηρεία Θαηάζηαζεο  Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ (ελνπνηεκέλα θαη κε ελνπνηεκέλα) 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΧΛ ΗΓΗΧΛ ΘΔΦΑΙΑΗΧΛ 

Πνζά ζε επξψ

ΚΔΗΟΦΖΦΗΑ

Κεηνρηθό θεθάιαην Τπέξ ην άξηην
Απνζεκαηηθά 

θεθάιαηα

Απνζεκαηηθά από 

απνηίκεζε παγίσλ 

ζε ηξέρνπζεο αμίεο

Υξεσζηηθή 

ππεξαμία από 

εμαγνξά 

ζπγγελνύο 

εηαηξείαο

Απνηειέζκαηα 

εηο λένλ
ύλνιν

Γηθαηώκαηα 

Κεηνςεθίαο

ύλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ

Τπόινηπα 01.01.2011 13.500.000 9.875.000 14.179.169 958.285 -934.785 -7.518.657 30.059.012 511.495 30.570.507

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.03.2011

Πξνζαξκνγέο θαζαξήο ζέζεο εθηόο απνηειεζκάησλ

Απνηίκεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) 0 0 5.979 0 0 0 5.979 0 5.979

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 5.979 0 0 0 5.979 0 5.979

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 0 0 -383.875 -383.875 -21.325 -405.200

Τπόινηπα 31.03.2011 13.500.000 9.875.000 14.185.147 958.285 -934.785 -7.902.532 29.681.115 490.170 30.171.285

0,000 0,000 #ΟΛΟΚΑ?

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

Τπόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 -934.785 -18.931.174 18.670.409 349.905 19.020.315

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01 - 31.03.2012

Πξνζαξκνγέο θαζαξήο ζέζεο εθηόο απνηειεζκάησλ

Απνηίκεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0 0 0 0 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 0 0 -3.758.119 -3.758.119 -29.523 -3.787.642

Τπόινηπα 31.03.2012 13.500.000 9.875.000 14.203.083 958.285 -934.785 -22.689.293 14.912.290 320.382 15.232.672

0 0

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΑΠΟΓΗΓΟΚΔΛΑ ΣΟΤ ΚΔΣΟΥΟΤ ΣΖ ΚΖΣΡΗΘΖ

Οκηινο

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξηκήλνπ

γηα ηελ πεξίνδν από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2012
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΚΔΣΑΒΟΙΧΛ ΗΓΗΧΛ ΘΔΦΑΙΑΗΧΛ 

Πνζά ζε επξψ

Κεηνρηθό θεθάιαην Τπέξ ην άξηην Ινηπά απνζεκαηηθά
Απνηειέζκαηα εηο 

λένλ

ύλνιν Ηδίσλ 

Θεθαιαίσλ

Τπόινηπα 01.01.2011 13.500.000 9.875.000 12.836.832 1.908.032 38.119.864

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01-31.03.2011

Πξνζαξκνγέο θαζαξήο ζέζεο εθηόο απνηειεζκάησλ

Απνηίκεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) 0 0 5.979 0 5.979

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 5.979 0 5.979

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 -488.913 -488.913

Τπόινηπα 31.03.2011 13.500.000 9.875.000 12.842.811 1.419.120 37.636.930

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

Τπόινηπα 01.01.2012 13.500.000 9.875.000 12.860.747 -4.975.754 31.259.993

Κεηαβνιέο θαζαξήο ζέζεο 01.01-31.03.2012

Πξνζαξκνγέο θαζαξήο ζέζεο εθηόο απνηειεζκάησλ

Απνηίκεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο αγνξάο κεηνρψλ (stock options) 0 0 0 0 0

Θαζαξό θέξδνο (δεκία) πνπ αλαγλσξίζζεθε ζηελ θαζαξή ζέζε 0 0 0 0 0

πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απφ θφξνπο 0 0 0 -2.622.283 -2.622.283

Τπόινηπα 31.03.2012 13.500.000 9.875.000 12.860.746 -7.598.037 28.637.709

0 0 0 0 0

Δηαηξεία

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξηκήλνπ

γηα ηελ πεξίνδν από  1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2012

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
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3.4 Δλδηάκεζα ηνηρεία Θαηάζηαζεο Σακεηαθώλ Ρνώλ (ελνπνηεκέλα θαη κε 
ελνπνηεκέλα ) 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΘΑΣΑΣΑΖ ΣΑΚΔΗΑΘΧΛ ΡΟΧΛ

(Πνζά ζε  επξψ)

01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Θέξδε/(δεκίεο)  πξν θφξσλ -3.841.118 -394.727 -2.554.332 -459.295

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:

Απνζβέζεηο παγίσλ 756.513 758.608 471.601 457.543

Απνζβέζεηο επηρνξεγνχκελσλ παγίσλ -31.628 -29.654 -4.333 0

Πξνβιέςεηο 8.125 21.850 0 5.979

Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ -215.168 0 -212.368 0

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -263.393 524.391 0 0

Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη δεκίεο) 

επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -57.216 -109.084 -42.490 -79.888

Άιια κε ηακεηαθά έζνδα/έμνδα 86.472 -105.107 0 -96.525

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 2.051.270 2.366.011 1.349.321 1.193.208
Πιένλ/κείνλ πξνζαξκ. γηα κεηαβ. ι/ζκώλ θεθ. 

θίλεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγ. 

δξαζηεξηόηεηεο:
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ -333.526 -595.078 -1.279.464 -517.171

Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ 2.928.739 -1.171.775 1.666.153 -848.087

(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) -653.017 866.311 1.590.811 1.438.844

Κείνλ:

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα -2.305.198 -2.999.324 -1.552.370 -1.733.757

Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη 0 -1 0 0
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (α) -1.869.145 -867.578 -567.471 -639.149

Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ παγίσλ -574.289 -786.306 -490.441 -770.104

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο  ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
3.192 756 3.039 756

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 48.760 98.185 35.506 71.909
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από επελδπηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (β) -522.337 -687.365 -451.896 -697.439

Υξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

Δηζπξάμεηο απφ εθδνζέληα/ αλαιεθζέληα δάλεηα 2.030.266 306.255 1.172.734 95.747

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -7.500 -622.523 0 0

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκ/θέο κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα) 0 -50.084 0 0
ύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από ρξεκαηνδνηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο (γ) 2.022.766 -366.353 1.172.734 95.747

Θαζαξή αύμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

θαη ηζνδύλακα πεξηόδνπ (α)+(β)+(γ) -368.716 -1.921.296 153.367 -1.240.841

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα έλαξμεο 

πεξηόδνπ 21.241.813 27.530.626 15.578.713 19.420.501

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα ιήμεο πεξηόδνπ 20.873.096 25.609.330 15.732.080 18.179.660

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξηκήλνπ

ΟΚΗΙΟ ΔΣΑΗΡΗΑ

γηα ηελ πεξίνδν από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Καξηίνπ 2012
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44  εεκκεεηηώώζζεεηηοο  εεππίί  ηησσλλ  εελλδδηηάάκκεεζζσσλλ  ννηηθθννλλννκκηηθθώώλλ  θθααηηααζζηηάάζζεεσσλλ  αα’’  ηηξξηηκκήήλλννππ  22001122  

4.1 Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν 

Ζ κεηξηθή Δηαηξία «ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

θαηεξγαζία θαη ην εκπφξην ηνπ ηδήξνπ (Υάιπβα). 

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

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

Ιακίαο, Σ.Θ. 32011, ε δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηχνπ ηεο είλαη www.sidma.gr θαη είλαη εηζεγκέλε ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (θιάδνο Βαζηθά Κέηαιια). Κε ηελ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ ηεο 5/4/2012 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξίαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ θαηεγνξία επηηήξεζεο.  

ηηο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο απφ ηελ Δηαηξία ΗΓΚΑ Α.Δ. πεξηιακβάλνληαη κε ηε 

κέζνδν ηεο πιήξνπο ελνπνίεζεο, θαη νη θάησζη εηαηξίεο: 

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

πεηαζκάησλ, ε έδξα ηεο νπνίαο είλαη ζην Υαιάλδξη (Βαζ. Γεσξγίνπ 30, Σ.Θ. 15233) θαη ηα θεληξηθά γξαθεία 

δηνίθεζεο ηεο, ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο ζην 54ν ρηιηφκεηξν ηεο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Ιακίαο. 

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

Θχπξν. 

Οη θαηά 100% ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο "SIDMA ROMANIA SRL" κε έδξα ηε Ρνπκαλία θαη "SIDΚΑ BULGARIA S.A" 

κε έδξα ηε Βνπιγαξία, κε ίδην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο κε ηε κεηξηθή Δηαηξία, κέζσ ηεο Θππξηαθήο 

Δηαηξίαο πκκεηνρψλ "SIDMA WORLDWIDE LIMITED". 

 

4.2 Βάζε Παξνπζίαζεο  

Οη ελδηάκεζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ εηαηξηψλ «ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ 

ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ» αθνξνχλ ην α’ ηξίκελν ηεο ρξήζεσο 2012. Έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηo ΓΙΠ 34 

“Δλδηάκεζε Υξεκαηννηθνλνκηθή Πιεξνθφξεζε” θαη ηνλ Λ.3556/2007 θαη απνηεινχλ ηκήκα ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012, νη νπνίεο ζα ζπληαρζνχλ ηελ 31.12.2012, ζχκθσλα κε ηα 

ΓΠΥΑ.  

 

4.3  Βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο  

Οη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ α’ 

ηξηκήλνπ 2012, είλαη ζχκθσλεο κε απηέο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαζψο θαη φισλ ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

είραλ ζπληαρζεί θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ησλ Γ.Ι.Π., κε εμαίξεζε ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ 

πξνηχπσλ θαη δηεξκελεηψλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

 

4.4 Λέα πξόηππα, εξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηάκελσλ Γηεζλώλ Ινγηζηηθώλ Πξνηύπσλ 

πγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί, ηα νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθά γηα ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνχζαο ρξήζεο ή 

κεηαγελέζηεξα. Ζ εθηίκεζε ηνπ Οκίινπ ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ λέσλ 

πξνηχπσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη δηεξκελεηψλ παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
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Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε  

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

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2011) 

Ζ παξνχζα ηξνπνπνίεζε παξέρεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμνινθιήξνπ θαζψο θαη γηα κεηαβηβαζκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ απναλαγλσξηζηεί εμνινθιήξνπ αιιά γηα ηα νπνία ν Όκηινο έρεη 

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

Ζ ηξνπνπνίεζε ζα εθαξκνζηεί ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο. 

 

ΓΙΠ 12 (Σξνπνπνίεζε) «Φόξνη εηζνδήκαηνο» (εθαξκφδεηαη γηα εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ 

μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2012) 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΓΙΠ 12 παξέρεη κηα πξαθηηθή κέζνδν γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ αλαβαιιφκελσλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φηαλ επελδπηηθά 

αθίλεηα επηκεηξνχληαη κε ηε κέζνδν εχινγεο αμίαο ζχκθσλα κε ην ΓΙΠ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα». Ζ 

ηξνπνπνίεζε απηή δελ έρεη αθφκε πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, επνκέλσο δελ έρεη εθαξκνζηεί 

αθφκε απφ ηνλ Όκηιν. 

Πξφηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο απφ πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2013  

 

ΓΠΥΑ 9 «Υξεκαηννηθνλνκηθά κέζα» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 

ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015) 

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

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ΓΙΠ 39 θαη αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

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

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

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

νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Σν ΓΠΥΑ 9 δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί λσξίηεξα απφ ηνλ Όκηιν δηφηη δελ έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Κφλν φηαλ πηνζεηεζεί, ν Όκηινο ζα απνθαζίζεη εάλ ζα εθαξκφζεη 

ην ΓΠΥΑ 9 λσξίηεξα απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015.  

 

ΓΠΥΑ 13 «Δπηκέηξεζε Δύινγεο Αμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ 

ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

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

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

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

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

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

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

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

κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά. Σν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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ΔΓΓΠΥΑ 20 «Γαπάλεο απνγύκλσζεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαηά ην ζηάδην ηεο παξαγσγήο» 

(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

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

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

δηεξκελείαο, νη κεηαιιεπηηθέο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πηζαλψο λα ρξεηαζηεί λα δηαγξάςνπλ ζηα 

απνηειέζκαηα εηο λένλ ηεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ ηηο ήδε θεθαιαηνπνηεκέλεο δαπάλεο απνγχκλσζεο ησλ 

νξπρείσλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έλα αλαγλσξίζηκν ζπζηαηηθφ ελφο απνζέκαηνο 

κεηαιιεχκαηνο (“ore body”). Ζ δηεξκελεία έρεη εθαξκνγή κφλν ζε δαπάλεο ππαίζξησλ νξπρείσλ θαη φρη ζε 

ππφγεηα νξπρεία ή ζε δξαζηεξηφηεηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δηεξκελεία δελ έρεη 

πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΠ 1 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνπζίαζε Οηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2012) 

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

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

κεηαθεξζνχλ ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ή φρη. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΠ 19 (Σξνπνπνίεζε) «Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο 

πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

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

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

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

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

θφζηνπο πξνυπεξεζίαο/ πεξηθνπψλ, ζηελ επηκέηξεζε ηνπ εμφδνπ ζπληάμεσλ, ζηηο απαηηνχκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο, ζην ρεηξηζκφ ησλ εμφδσλ θαη ησλ θφξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνγξάκκαηα 

θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, θαζψο θαη ζηε δηάθξηζε κεηαμχ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ παξνρψλ. 

Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΠΥΑ 7 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Γλσζηνπνηήζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

Σν ΓΙΠ 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. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

ΓΙΠ 32 (Σξνπνπνίεζε) «Υξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα: Παξνπζίαζε» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2014) 

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

απαηηήζεηο γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηελ 

θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο.  Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
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Οκάδα πξνηύπσλ ζρεηηθά κε ελνπνίεζε θαη από θνηλνύ ζπκθσλίεο (εθαξκφδνληαη ζηηο εηήζηεο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013) 

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

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

εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. Δπηηξέπεηαη ε πξφσξε 

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

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

ησλ λέσλ πξνηχπσλ ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο. Οη θπξηφηεξνη φξνη ησλ πξνηχπσλ είλαη 

νη εμήο:  

 

ΓΠΥΑ 10 «Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο»  

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

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

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

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

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

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

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

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

παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ζπκκεηνρηθά δηθαηψκαηα θαη δηθαηψκαηα άζθεζεο βέην 

(protective rights), θαζψο επίζεο θαη αλαθνξηθά κε ζρέζεηο πξαθηφξεπζεο / πξαθηνξεπνκέλνπ. 

 

ΓΠΥΑ 11 «Από θνηλνύ πκθσλίεο»  

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

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

δχν: απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θνηλνπξαμίεο. Ζ κέζνδνο ηεο αλαινγηθήο ελνπνίεζεο δελ 

είλαη πιένλ επηηξεπηή. Οη ζπκκεηέρνληεο ζε θνηλνπξαμίεο εθαξκφδνπλ ππνρξεσηηθά ηελ ελνπνίεζε κε ηε 

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

δξαζηεξηφηεηεο εθαξκφδνπλ παξφκνην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κε απηφλ πνπ εθαξκφδνπλ επί ηνπ παξφληνο νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζε απφ θνηλνχ ειεγρφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν πξφηππν παξέρεη επίζεο δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απφ θνηλνχ 

ζπκθσλίεο, ρσξίο λα ππάξρεη απφ θνηλνχ έιεγρνο. 

 

ΓΠΥΑ 12 «Γλσζηνπνίεζε ζπκκεηνρήο ζε άιιεο νηθνλνκηθέο νληόηεηεο»  

Σν ΓΠΥΑ 12 αλαθέξεηαη ζηηο απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, 

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

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

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

θαη κε ελνπνηνχκελεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο (structured entities). Κία νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη ηε 

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

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

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

αληηθαζηζηνχλ ην ΓΙΠ 27 «Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο». Σν ηξνπνπνηεκέλν ΓΙΠ 

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

ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο φηαλ κία νηθνλνκηθή νληφηεηα εηνηκάδεη αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, ην πκβνχιην κεηέθεξε ζην ΓΙΠ 27 φξνπο ηνπ ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο 

επηρεηξήζεηο» θαη ηνπ ΓΙΠ 31 «πκκεηνρέο ζε Θνηλνπξαμίεο» πνπ αθνξνχλ ηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο.  

 

ΓΙΠ 28 (Σξνπνπνίεζε) «Δπελδύζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» 

Σν ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε πγγελείο επηρεηξήζεηο θαη Θνηλνπξαμίεο» αληηθαζηζηά ην ΓΙΠ 28 «Δπελδχζεηο ζε 

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

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

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

ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΓΠΥΑ 11. 

 

4.5 Γνκή ηνπ Οκίινπ  

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

ελνπνίεζεο θαη ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ 31ε Καξηίνπ 2012, είραλ σο εμήο: 

 

ΗΓΖΡΔΚΠΟΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΗΓΚΑ Α.Δ. Κεηξηθή - Κεηξηθή Διιάδα

ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ. 94% 0% 94% Διιάδα

SIDMA WORLDWIDE LIMITED 100% 0% 100% Θχπξνο

SIDMA ROMANIA  SRL 0% 100% 100% Ρνπκαλία

SIDMA  BULGARIA S.A 0% 100% 100% Βνπιγαξία Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Υάιπβα

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Κέζνδνο Δλνπνίεζεο

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Οιηθή ελνπνίεζε

Σνκέαο Γξαζηεξηόηεηαο

Παξαγσγή Παλέισλ

πκκεηνρηθή

Θέληξν Δπεμεξγαζίαο Υάιπβα

Δπσλπκία

Άκεζν 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

Έκκεζν 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

πλνιηθό 

Πνζνζηό 

πκκεηνρήο

Υώξα 

Δγθαηάζηαζεο

 

Θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ α’ ηξηκήλνπ 2012, δελ ππήξμε θακία κεηαβνιή ζηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ 

παξαπάλσ εηαηξεηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

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

ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ "ΗΓΔΛΟΡ Α.Δ.", πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα, ζηελ νδφ 

Κεζνγείσλ 2-4. Σν πνζνζηφ κε ην νπνίν ελνπνηνχληαη νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ 

πεξίνδν 01.01.2012-31.03.2012 αλέξρεηαη ζε 24,23%.  

 

4.6 Πιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα 

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

ην ΓΙΠ 14 «Οηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά Σνκέα Γξαζηεξηφηεηαο». χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΠΥΑ 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 Οκίινπ θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ 

εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ δίλνληαη ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ν 

νπνίνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ΗΓΚΑ, ζεσξείηαη φηη είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο πνπ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απφδνζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ. Γηα δηνηθεηηθνχο 
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ζθνπνχο, ν Όκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε θέληξα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο πνπ βαζίδνληαη ζηε θχζε ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο Όκηινο ΗΓΚΑ έρεη δχν 

ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηνλ ηνκέα ράιπβα  θαη ηνλ ηνκέα ησλ παλέισλ.   

Ο Σνκέαο ράιπβα απαξηίδεηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο εκπνξίαο θαη κεηαπνίεζεο ηεο  Κεηξηθήο ΗΓΚΑ ΑΔ 

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

θαη Ρνπκαλία αληίζηνηρα. 

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

εηαηξίαο ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ. 

 

Πνζά  ζε επξψ             Υάιπβαο Παλέια Γηεηαηξηθά χλνιν Υάιπβαο Παλέια Γηεηαηξηθά χλνιν

Πσιήζεηο ζε ηξίηνπο 21.225.334 1.597.819 22.823.153 26.521.212 2.484.967 29.006.179

Πσιήζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο 191.985 12.065 -204.050 0 452.740 52.983 -505.723 0

χλνιν πσιήζεσλ ηνκέα 21.417.319 1.609.885 -204.050 22.823.153 26.973.952 2.537.950 -505.723 29.006.179

Ιεηηνπξγηθά θέξδε -1.463.840 -364.486 6.032 -1.822.295 1.210.592 -272.111 -1.550 936.931

Θέξδε πξν θφξσλ -3.306.200 -538.971 4.052 -3.841.118 26.231 -419.408 -1.550 -394.727

Θέξδε κεηά θφξσλ -3.300.566 -537.092 3.224 -3.834.435 -106.308 -426.524 -1.955 -534.787

Πάγην & Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ 143.326.125 17.414.345 160.740.470 162.734.508 20.615.816 183.350.324
ηνηρεία ελεξγεηηθνχ ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ 32.103.886 5.668 -32.109.554 0 30.515.615 56.398 -30.572.013 0

175.430.011 17.420.013 -32.109.554 160.740.470 193.250.123 20.672.214 -30.572.013 183.350.324

Καθξνπξφζεζκεο & Βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο 133.430.538 12.077.258 145.507.796 140.677.775 12.501.264 153.179.039
Τπνρξεψζεηο ζπλδεδεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ 154.388 3.334 -157.722 0 670.422 1.733 -672.155 0

133.584.926 12.080.592 -157.722 145.507.796 141.348.197 12.502.997 -672.155 153.179.039

Πεξίνδνο απφ 01.01.2012 έσο 31.03.2012 Πεξίνδνο απφ 01.01.2011 έσο 30.03.2011

 

 

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

ηνπ νκίινπ, εληφο ηεο Διιάδνο θαη ζην εμσηεξηθφ.  

 

Πνζά  ζε επξψ             

Δηαηξία Δλδηάκεζεο Δμσηεξηθφ χλνια Διιάδα Δμσηεξηθφ χλνια
Κεηξηθή 11.981.997 1.318.466 13.300.463 15.040.478 1.941.949 16.982.426

ΠΑΛΔΙΘΟ  ΑΔ 1.334.089 263.730 1.597.819 1.670.444 814.523 2.484.967

SIDMA BULGARIA SA 0 3.303.815 3.303.815 0 3.393.949 3.393.949

SIDMA ROMANIA SRL 0 4.621.055 4.621.055 0 6.144.837 6.144.837

ύλνιν  Οκίινπ 13.316.087 9.507.066 22.823.153 16.710.922 12.295.258 29.006.179

Πεξίνδνο 01.01 -31.03.2011Πεξίνδνο 01.01 -31.03.2012

 

 

 

4.7 Δλζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο θαη αϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Σα ελζψκαηα θαη αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ 31.03.2012, 

αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 
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ΔΛΧΚΑΣΑ ΠΑΓΗΑ Οηθόπεδα Θηίξηα
Κερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

κέζα

Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 01.01.2011 11.110.288 26.312.463 25.137.196 1.875.981 1.747.979 558.447 66.742.355

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -4.513.312 -11.166.850 -1.066.213 -1.367.692 -1.605 -18.115.673

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -112.937 -259.400 -79.068 -5.292 -4.760 -1.182 -462.638
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 01.01.2011 10.997.351 21.539.751 13.891.278 30.06.2011 375.527 555.660 48.164.043

Πξνζζήθεο 0 1.665.765 768.554 6.784 151.387 2.182.202 4.774.691

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 -10.611 10.800 -13.229 -2.434.061 -2.447.102

Θαηερφκελα πξνο πψιεζε 0 0 0 0 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -802.406 -1.742.263 -185.939 -136.787 0 -2.867.396

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 1.299 -4.300 18.041 0 15.040

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -12.137 -24.976 -7.937 -206 -292 -881 -46.430

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2011 11.110.288 27.978.229 25.895.140 1.893.564 1.886.137 306.587 69.069.944

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -5.315.719 -12.907.815 -1.256.453 -1.486.438 -1.605 -20.968.029

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -125.074 -284.376 -87.005 -5.498 -5.051 -2.063 -509.067
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 10.985.214 22.378.134 12.900.320 631.614 394.647 302.919 47.592.848

Πξνζζήθεο 0 1.212 52.312 0 13.885 577.028 644.437

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0 0 -11.050 -74.850 -85.900

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -210.977 -432.173 -42.848 -33.830 0 -719.828

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 153 0 11.050 0 11.203

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -20.213 -43.123 -18.108 -570 -376 -291 -82.682

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.03.2012 11.110.288 27.979.441 25.947.452 1.893.565 1.888.971 808.765 69.628.481

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -5.526.695 -13.339.835 -1.299.301 -1.509.218 -1.605 -21.676.654

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -145.286 -327.499 -105.113 -6.068 -5.428 -2.355 -591.749
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.03.2012 10.965.001 22.125.246 12.502.504 588.196 374.326 804.806 47.360.078

Οκίινπ

 

 

ΔΛΧΚΑΣΑ ΠΑΓΗΑ Οηθόπεδα Θηίξηα
Κερ/γηθόο 

εμνπιηζκόο

Κεηαθνξηθά 

κέζα

Ινηπόο 

εμνπιηζκόο

Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε
ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 01.01.2011 8.140.877 15.513.925 15.937.364 1.320.664 1.362.125 401.542 42.676.498

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -2.648.886 -7.110.132 -654.503 -1.122.827 0 -11.536.348

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 01.01.2011 8.140.877 12.865.039 8.827.233 666.161 239.298 401.542 31.140.150

Πξνζζήθεο 1.665.763 550.504 13.131 140.125 2.026.090 4.395.614

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο -10.800 -14.880 -2.237.331 -2.263.011

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -439.442 -988.786 -149.354 -92.433 -1.670.016

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 1.836 0 18.398 20.233

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2011 8.140.877 17.179.689 16.477.068 1.333.795 1.487.371 190.301 44.809.100

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

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 8.140.877 14.091.361 8.379.986 529.937 290.508 190.301 31.622.970

check 0 0 0 0 0 0

Πξνζζήθεο 1.212 10.273 0 5.331 522.302 539.117

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 -153 0 -11.050 -51.126 -62.330

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -121.659 -253.231 -37.068 -23.964 -435.922

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 153 0 11.050 11.203

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.03.2012 8.140.877 17.180.901 16.487.187 1.333.795 1.481.651 661.476 45.285.888

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -3.209.987 -8.350.160 -840.926 -1.209.776 0 -13.610.849

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.03.2012 8.140.877 13.970.913 8.137.028 492.869 271.875 661.476 31.675.039

Δηαηξίαο

 

 

Σν θνλδχιη ησλ αθηλεηνπνηήζεσλ ππφ εθηέιεζε αθνξά θαηά θχξην ιφγν ηελ θαηαζθεπή λέσλ απνζεθψλ ζηα 

Οηλφθπηα. 

 



 

                          Ενδιάμεζη Χρημαηοοικονομική Πληροθόρηζη 
 01.01.2012-31.03.2012 

 

17 

 
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδόκελα γηα πώιεζε 

 

Οηθόπεδα Θηίξηα ύλνιν

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2011 6.362.000 3.735.698 10.097.698

Πξνζζήθεο 0 0 0

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε -54.990 -32.289 -87.279
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 6.307.010 3.703.409 10.010.419

Πξνζζήθεο 0 0 0

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε 0 0 0
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.3.2012 6.307.010 3.703.409 10.010.419

Οκίινπ

 
 

Οηθόπεδα Θηίξηα ύλνιν

  Ινγηζηηθή αμία ηελ 1.1.2011 6.362.000 3.735.698 10.097.698

Πξνζζήθεο 0 0 0

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε -54.990 -32.289 -87.279
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 6.307.010 3.703.409 10.010.419

Πξνζζήθεο 0 0 0

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Πξφβιεςε γηα απνκείσζε 0 0 0
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.3.2012 6.307.010 3.703.409 10.010.419

Δηαηξίαο

 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζηε ρξήζε 2010 απνθάζηζε λα δηαζέζεη πξνο πψιεζε ηδηφθηεην αθίλεην ζηνλ 

Αζπξφππξγν Αηηηθήο. Σν ελ ιφγσ αθίλεην, θαηά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε, 

απνηηκήζεθε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία, ε νπνία ήηαλ  κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία κεησκέλε κε ηα έμνδα 

πψιεζεο. 

ηε ρξήζε 2011 γηα  ηε ζχληαμε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο 

απνκείσζεο απφ αλεμάξηεην εθηηκεηή κε ηε κέζνδν θεθαιαηνπνίεζεο εηζνδήκαηνο ζπλδπαζηηθά κε ηε 

κέζνδν εθηίκεζεο γεο θαη θφζηνο αλέγεξζεο θηηξίνπ.  Απφ ηνλ έιεγρν απνκείσζεο πξνέθπςε φηη ε εχινγε 

αμία, φπσο πξνζδηνξίζηεθε, ήηαλ ρακειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηε ινγηζηηθή αμία ηνπο, θαηά 87.279,09 €, θαη 

γηα ην ιφγν απηφ ζρεκαηίζηεθε ηζφπνζε πξφβιεςε απνκείσζεο, κε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξήζεσο. 

 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ δελ πθίζηαληαη εκπξάγκαηα βάξε πιελ ησλ ππνζεθψλ πνπ 

έρεη παξαρσξήζεη ε εηαηξία θαη ν φκηινο σο εμήο : 

 

α)Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο SIDMA Romania S.R.L. ζηα νπνία έρνπλ εγγξαθεί 

πξνζεκεηψζεηο ππνζεθψλ πνζνχ € 6.5 εθ θαη 

 

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

Κάιιηνπ ε εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Σάμεσο πνζνχ € 49 εθ πξνο εμαζθάιηζε ηνπ απφ 20 

επηεκβξίνπ 2011 θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG EUROBANK AE σο εθπξνζψπνπ 

ησλ εθάζηνηε Οκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ δχν αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, αθ 

ελφο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Καχξε Γηψξα νδφο Κεγαξίδνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.344,16 ηκ θαη 
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αθ εηέξνπ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Σεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ο Αζελψλ – Ιακίαο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 

78.305,68 ηκ. 

 

ην θνλδχιη «Κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξννξηδφκελα γηα πψιεζε» έρεη κεηαθεξζεί απφ 

1/7/2010 ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ θαη ην αλαπφζβεζην ππφινηπν ηεο θηηξηαθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

Αζπξνπχξγνπ,(έρεη κεηαθεξζεί ην νπνίν ε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε λα δηαζέζεη πξνο πψιεζε. Σν 

ελ ιφγσ αθίλεην απνηηκήζεθε ζηε ινγηζηηθή ηνπ αμία ε νπνία είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ εχινγε αμία κεησκέλε 

κε ηα έμνδα πψιεζεο.   

 

ΑΧΚΑΣΑ ΠΑΓΗΑ Τπεξαμία        
Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα        
ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 01.01.2011 691.115 1.282.353 1.973.468

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -913.186 -913.186

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -1.712 -1.712
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 01.01.2011 691.115 367.454 1.058.570

Πξνζζήθεο 0 28.846 28.846

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο 0 -168.161 -168.161

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0 0

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 26 26

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2011 691.115 1.311.199 2.002.314

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.081.346 -1.081.346

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -1.686 -1.686
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 691.115 228.166 919.281

Πξνζζήθεο 4.702 4.702

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -36.684 -36.684

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0 0

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο -8 -8

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.03.2012 691.115 1.315.901 2.007.016

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο 0 -1.118.031 -1.118.031

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 0 -1.695 -1.695
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.03.2012 691.115 196.176 887.291

Οκίινπ

 

 

Ζ ππεξαμία πξνήιζε απφ εμαγνξά ζπγαηξηθήο εηαηξείαο  ε νπνία ζεσξείηαη σο ηδηαίηεξε κνλάδα δεκηνπξγίαο 

ηακεηαθψλ ξνψλ θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απνκείσζεο  δελ έρνπλ πξνθχςεη δεκίεο.  
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ΑΧΚΑΣΑ ΠΑΓΗΑ
Ινγηζκηθά 

πξνγξάκκαηα        
ύλνιν

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 01.01.2011 1.140.400 1.140.400

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -796.695 -796.695
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 01.01.2011 343.705 343.705

Πξνζζήθεο 27.932 27.932

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -144.740 -144.740

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.12.2011 1.168.332 1.168.332

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -941.435 -941.435
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.12.2011 226.897 226.897

1

Πξνζζήθεο 2.450 2.450

Πσιήζεηο-Κεηψζεηο-Γηαγξαθέο 0

Απνζβέζεηο ρξήζεσο -35.679 -35.679

Απνζβέζεηο πσιεζέλησλ-δηαγξαθέλησλ 0

Αμία θηήζεσο ή εχινγε αμία ηελ 31.03.2012 1.170.783 1.170.783

κείνλ:πζσξεπκέλεο απνζβέζεηο -977.114 -977.114
  Ινγηζηηθή αμία ηελ 31.03.2012 193.668 193.668

Δηαηξίαο

 

 
4.8 πκκεηνρέο – ρξεόγξαθα 

Θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 01.01-31.03.2012 δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θακία κεηαβνιή ζηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο νχηε ζηε ζχλζεζε ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπγγελψλ εηαηξηψλ.  

 

4.9 Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 

Σελ 31.03.2012 απαηηήζεηο € 24.263.931 (2011: 26.313.786) θαη € 35.490.529 (2011: 38.804.553) 

αθνξνχλ πειάηεο ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηελ απνπιεξσκή ηεο νθεηιήο ηνπο (ππφινηπα κέρξη θαη 150 κέξεο 

απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ), γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν αληίζηνηρα. 

 

Υξνληθόο Οξίδνληαο (Κέξεο) 31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

0-120 24.382.342 28.412.595 14.078.373 16.498.491

121-150 10.658.187 10.391.958 10.185.558 9.815.295

151-180 4.834.742 4.422.370 4.359.027 4.220.857

180+ 4.474.807 4.546.881 3.629.410 3.629.410

ύλνιν 44.350.079 47.773.805 32.252.368 34.164.053

Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

Ζ εηαηξεία θαηά βάζε, απαηηήζεηο απφ πειάηεο απφ ηελ ιήμε ησλ νπνίσλ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κηθξφηεξν 

ησλ ηξηψλ κελψλ δελ ηηο ζεσξεί επηζθαιείο. Σελ 31.03.2012 απαηηήζεηο απφ πειάηεο νη νπνίεο έρνπλ ιήμεη 

θαη δελ έρνπλ απνκεησζεί ήηαλ € 7.988.437 (2011: 7.850.267) γηα ηελ Δηαηξεία θαη € 9.309.549 (2011: 

8.969.252) γηα ηνλ Όκηιν. Οη απαηηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζε πειάηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ πξντζηνξία κε 

εηζπξαμηκφηεηαο. Ζ εηαηξεία παξαθνινπζεί ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ ηεο θαη ζρεκαηίδεη πξνβιέςεηο γηα 

επηζθάιεηεο ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε, εθφζνλ θξίλεη πηζαλή ηελ αδπλακία είζπξαμήο ηνπο. Ωο κέηξν 

αδπλακίαο είζπξαμεο ρξεζηκνπνηεί ηελ παιαηφηεηα ηνπ ππνινίπνπ, ηελ πηψρεπζε ηνπ νθεηιέηε θαη ηελ 

αληηθεηκεληθή δπζθνιία ηνπ νθεηιέηε. Ζ αλάιπζε έρεη σο εμήο:  
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31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

Πειάηεο 25.212.176 22.883.130 17.094.081 15.276.121

Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 1.348.882 2.101.272 50.475 87.775

Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο 17.789.020 22.789.403 15.107.811 18.800.157

Δπηζθαιείο & επίδηθνη πειάηεο θαη ρξεψζηεο 8.122.797 8.015.408 3.775.290 3.631.567

Κείνλ: Πξνβιέςεηο απνκείσζεο -4.821.524 -4.818.424 -2.187.271 -2.187.271

ύλνιν 47.651.352 50.970.789 33.840.386 35.608.349

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 
4.10 Φόξνη εηζνδήκαηνο  

 ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν δελ ππνινγίζζεθε θφξνο εηζνδήκαηνο ηεο πεξηφδνπ 01.01-31.03.2012 θαζψο 

ν Όκηινο παξνπζίαζε δεκηνγφλν απνηέιεζκα. 

 Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο γηα ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ θνξνινγηθήο θαη ινγηζηηθήο βάζεο 

ππνινγίζηεθε κε ζπληειεζηή 20%. 

 

4.11 Θύθινο εξγαζηώλ 

Ζ αλάιπζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ αλά θαηεγνξία ΣΑΘΩΓ 03 γηα ην δηάζηεκα 01.01.2012 έσο 31.03.2012 

θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, είλαη ε θάησζη: 

         

ΛΔΟ ΘΩΓΗΘΟ Οκίινπ Δηαηξείαο Οκίινπ Δηαηξείαο

Θσδ.   24.10
Παξαγσγή βαζηθνχ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη

ζηδεξνθξακάησλ 
11.563.565 8.562.823 11.718.263 10.391.509

Θσδ.   46.72
Υνλδξηθφ εκπφξην κεηάιισλ θαη

κεηαιιεπκάησλ  
8.793.250 3.940.353 14.221.301 6.399.579

Θσδ.   25.11
Θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ θαη κεξψλ 

κεηαιιηθψλ ζθειεηψλ                     
1.576.121 2.406.800 0

 Θσδ.  25.61 Θαηεξγαζία θαη επηθάιπςε κεηάιισλ 603.938 603.938 658.284 620.656

 Θσδ.  24.20 Θαηαζθεπή ραιπβδνζσιήλσλ                                                                        286.279 286.279 1.533 1.533

ύλνιν                                                                                         22.823.153 13.393.394 29.006.179 17.413.277

01.01-31.03.201101.01-31.03.2012

 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ πσιήζεσλ ε κεηξηθή Δηαηξία πξαγκαηνπνίεζε ην α’ ηξίκελν ηνπ 2012 θαη πσιήζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ (αληηπξνζσπεία) πνζνχ επξψ 6.639.098 έλαληη επξψ 8.218.213 ηεο αληίζηνηρεο 

πξνεγνπκέλεο πεξηφδνπ. 

 
4.12  Ινηπά πλνιηθά Έζνδα κεηά από θόξνπο 

Ζ αλάιπζε ησλ ινηπψλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ κεηά απφ θφξνπο γηα ην δηάζηεκα 01.01.2012 έσο 31.03.2012 

θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο, είλαη ε θάησζη: 

 

Πνζά  ζε  επξψ. 1.1 - 31.3.2012 1.1 - 31.03.2011 1.1 - 31.3.2012 1.1 - 31.03.2011

Αληηζηάζκηζε θηλδχλνπ δηαθχκαλζεο επηηνθίνπ (swap) 56.296 87.921 0 -957

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 1.756 59.250 0 0

Αλαβαιιφκελε θνξνινγία θαη. Γηεπξπκέλνπ εηζνδήκαηνο -11.259 -17.584 0 191

Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά από θόξνπο 46.792 129.587 0 -766

 Οκίινπ Δηαηξίαο

 
 

4.13 Καθξνπξόζεζκνο θαη Βξαρππξόζεζκνο Γαλεηζκόο 

Ο Καθξνπξφζεζκνο δαλεηζκφο αλαθέξεηαη θπξίσο ζε νκνινγηαθά δάλεηα πνπ έρεη εθδψζεη ε Δηαηξία θαη ν 

Όκηινο ηα νπνία είλαη απιά, κε κεηαηξέςηκα θαη δηαηξνχληαη ζε απιέο αλψλπκεο νκνινγίεο. Παξέρνπλ ζηνπο 

νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα πξνο απφιεςε ηφθνπ, είλαη δηάξθεηαο ηξηψλ (3) έσο πέληε (5) εηψλ θαη είλαη 

πιεξσηέα ζηε ιήμε ηνπο. Κέζα ζην 2012 θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκα δάλεηα χςνπο € 0,4 εθ θαη κέζα ζην 

2013 € 10,4 εθ γηα ηνλ Όκηιν. 
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Ζ εηαηξεία ππέγξαςε ην 2011 κε ηηο ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδεηαη νκνινγηαθφ δάλεην χςνπο € 49 εθ., κε 

ζθνπφ ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιεμηπξφζεζκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ χςνπο € 51,5 εθ. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ ζα είλαη πεληαεηήο.  

 

31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα ηξαπεδψλ 64.500.079 62.101.724 55.043.684 56.518.202

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 0 0 0 0

ύλνιν  καθξνπξνζέζκσλ  ππνρξεώζεσλ (α) 64.500.079 62.101.724 55.043.684 56.518.202

0 0 0 0

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα ηξαπεδψλ 51.593.893 49.590.247 26.076.792 23.456.115

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ 2.341.131 0 0 0

Καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πιεξσηέεο ζηελ επφκελε 

ρξήζε
483.482 5.539.778 0 0

Υξεκαηνδνηήζεηο κέζσ factoring 0 0 0 0

ύλνιν βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεώζεσλ (β) 54.418.507 55.130.024 26.076.792 23.456.115

0 0 0 0

Γεληθό ύλνιν  (α)+(β) 118.918.586 117.231.749 81.120.476 79.974.317

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

31.03.2012 31.12.2011 31.03.2012 31.12.2011

Κεηαμχ 1 θαη 2 εηψλ 65.706.386 67.043.507 37.721.792 34.886.115

Κεηαμχ 2 θαη 5 εηψλ 53.212.200 50.188.242 43.398.684 45.088.202

Πάλσ απφ 5 έηε 0 0 0 0
ύλνια 118.918.586 117.231.749 81.120.476 79.974.317

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Σελ 31.03.2012 ν Όκηινο έρεη ζπλνιηθφ δαλεηζκφ 118.918.586 Δπξψ κε κέζν επηηφθην 6,6% ελψ ε Δηαηξεία 

έρεη ζπλνιηθφ δαλεηζκφ 81.120.476 Δπξψ κε κέζν επηηφθην 6.3%. 

 

Δπί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξίαο δελ πθίζηαληαη βάξε πέξα απφ 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 € 3,5 εθ. θαη 

β) ζπλνιηθνχ πνζνχ € 49.εθ κε ην ππ΄ αξηζκφ θαη εκεξνκελία 3964 / 14-9-2011 ζπκβφιαην ηεο 

πκβνιαηνγξάθνπ Υξηζηίλαο Θέδηνπ- Κάιιηνπ, κε ην νπνίν ε εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Σάμεσο πξνο 

εμαζθάιηζε ηνπ απφ 20 επηεκβξίνπ 2011 θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG 

EUROBANK AE σο εθπξνζψπνπ ησλ εθάζηνηε Οκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ 

δχν αθηλήησλ ηεο εηαηξίαο, αθ ελφο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Καχξε Γηψξα νδφο Κεγαξίδνο) 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 35.344,16 ηκ θαη αθ εηέξνπ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Σεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ο Αζελψλ 

– Ιακίαο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.305,68 ηκ. 

 

Δπίζεο γηα εμαζθάιηζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνζνχ € 6,5 εθ. επξψ, πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία, έρνπλ 

εθρσξεζεί εγγπήζεηο χςνπο € 9,6 εθ. (κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θαη δεζκεπκέλνο πξνζεζκηαθφο 

ινγαξηαζκφο θαηαζέζεσλ).  
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4.14 Θέξδε/(Εεκηέο) αλά κεηνρή 

31.03.2012 31.03.2011 31.03.2012 31.03.2011

Θέξδε/(δεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -3.802.209 -509.196 -2.622.283 -488.147

ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Kέξδε/(δεκίεο) άλά κεηνρή (Δπξψ/κεηνρή) -0,3802 -0,0509 -0,2622 -0,0488

Οκίινπ Δηαηξίαο

 

 

Σα θέξδε αλά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο, 

κε ην ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ. 

 
4.15 Αλέιεγθηεο Φνξνινγηθά Υξήζεηο 

Γηα ηε κεηξηθή εηαηξεία θαη ηε ζπγαηξηθή ΠΑΛΔΙΘΟ Α.Δ. έρεη νινθιεξσζεί ν θνξνινγηθφο έιεγρνο κέρξη θαη 

ηε ρξήζε 2007.  

 

Γηα ηηο ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηζρχνπλ ηα εμήο: ε «SIDMA WORLDWIDE CYPRUS» έρεη ειεγρζεί 

θνξνινγηθά κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009, ε «SIDMA Romania SRL» κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2008, ελψ ε 

«SIDMA Bulgaria SA» δελ έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2005 έσο 2010 θαη ιφγσ δεκηνγφλσλ 

απνηειεζκάησλ δελ πξνβιέπεηαη λα πξνθχςνπλ πξφζζεηνη θφξνη.  

Γηα ηηο αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ α’ ηξηκήλνπ 2012), ηα απνηειέζκαηα 

ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ νκίινπ, έρνπλ επηβαξπλζεί κε πξνβιέςεηο γηα ελδερφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

πνζνχ 120.000 € θαη 267.000 € αληίζηνηρα. 

 
4.16  Κεηνρηθό Θεθάιαην 

Σν κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ 10.000.000 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 1,35. Όιεο νη κεηνρέο παξέρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε κεξηζκάησλ θαη ζηελ απνπιεξσκή 

θεθαιαίνπ θαη αληηπξνζσπεχνπλ κία ςήθν ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξίαο. Γελ ππήξμε 

θακία κεηαβνιή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

 

4.17 Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο – Απαηηήζεηο θαη δεζκεύζεηο 

Ο Όκηινο έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ηξάπεδεο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη άιια ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο 

επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, κεηά ηελ 

εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Γηθαζηηθέο ππνζέζεηο  

Ζ Δηαηξία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εκπιέθνληαη (ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ελαγφκελνπ θαη ηνπ ελάγνληνο) ζε 

δηάθνξέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο θαη δηαδηθαζίεο επηδηαηηεζίαο ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ 

Γηνίθεζε θαζψο θαη νη λνκηθνί ζχκβνπινη εθηηκνχλ φηη νη εθθξεκείο ππνζέζεηο αλακέλεηαη λα δηεπζεηεζνχλ 

ρσξίο ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελνπνηεκέλε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Οκίινπ ή ηεο 

Δηαηξίαο, ή ζηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Σν πνζφ ηεο πξφβιεςεο γηα ηηο πάζεο θχζεσο επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαη επηζθαινχο 

εηζπξάμεσο απαηηήζεηο ηελ 31 Καξηίνπ 2012 αλέξρεηαη γηα ηνλ Όκηιν ζε € 4.821,5 ρηι θαη γηα ηελ Δηαηξία 

ζε € 2.187,27 ρηι.  

 

 



 

                          Ενδιάμεζη Χρημαηοοικονομική Πληροθόρηζη 
 01.01.2012-31.03.2012 

 

23 

Δγγπήζεηο 

Ο Όκηινο ηελ 31 Καξηίνπ 2012, είρε ηηο παξαθάησ εγγπήζεηο : 

  Απαηηήζεηο 

 Δίρε ιάβεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ € 1.817 ρηι. 

 

Τπνρξεώζεηο 

 Δίρε εθδψζεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο ζπλνιηθνχ πνζνχ € 13 ρηι. 

 Δίρε παξάζρεη εγγπεηηθέο επηζηνιέο επηζθ. γηα εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ € 6.683 ρηι. 

 Δθρσξήζεθαλ εγγπήζεηο χςνπο € 9,6 εθ (κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θαη δεζκεπκέλνο ινγ/κφο 

φςεσο) γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο  

 

Τθηζηάκελα εκπξάγκαηα βάξε 

Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξίαο «SIDMA Romania S.R.L», έρεη εγγξαθεί πξνζεκείσζε χςνπο 

επξψ 6,5 εθ., πξνο εμαζθάιηζε απνπιεξσκήο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ην χςνο ηνπ νπνίνπ ηελ 31.03.2012 

αλέξρνληαλ ζε Δπξψ 3,5 εθ. 

Δπίζεο κε ην ππ΄ αξηζκφ θαη εκεξνκελία 3964 / 14-9-2011 ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Υξηζηίλαο 

Θέδηνπ- Κάιιηνπ ε κεηξηθή εηαηξία παξαρψξεζε ππνζήθε Α΄ Σάμεσο πνζνχ 49.000.000 € πξνο εμαζθάιηζε 

ηνπ απφ 20 επηεκβξίνπ 2011 θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, ππέξ ηεο ηξάπεδαο EFG EUROBANK AE σο 

εθπξνζψπνπ ησλ εθάζηνηε Οκνινγηνχρσλ ηνπ ελ ιφγσ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ, επί ησλ δχν αθηλήησλ ηεο 

εηαηξίαο, αθ ελφο ζηνλ Αζπξφππξγν Αηηηθήο (Θέζε Καχξε Γηψξα νδφο Κεγαξίδνο) ζπλνιηθήο έθηαζεο 

35.344,16 ηκ θαη αθ εηέξνπ ζηα Οηλφθπηα Βνησηίαο (Θέζε Σεκπέιη 54ν ρηι Δ.Ο Αζελψλ – Ιακίαο) 

ζπλνιηθήο έθηαζεο 78.305,68 ηκ. ηα ππφινηπα πάγηα ζηνηρεία ησλ εηαηξηψλ ηνπ Οκίινπ, δελ πθίζηαληαη 

εκπξάγκαηα ή άιια βάξε. 

 

 
4.18 Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ 

 

Άηνκα 1.1-31.3.2012 01.01-31.03.2011 1.1-31.3.2012 01.01-31.03.2011

Αξηζκφο απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ 236 284 122 154

Όκηινο Δηαηξία

 

 

4.19 πλδεδεκέλα κέξε 

Οη δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηηο ζπγαηξηθέο θαη ηα ζπλδεδεκέλα κέξε ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Οκίινπ ζηε ιήμε 

ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ 31.03.2012 θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Γ.Ι.Π. 24 είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

1. Από πσιήζεηο θαη αγνξέο αγαζώλ, ππεξεζηώλ θαη παγίσλ: 

 

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία

Πσιήζεηο  Αγνξέο 

Θπγαηξηθέο  0 92.930 Θπγαηξηθέο  0 11.519
Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 581.196 333.597 Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 3.634.931 605.471

ύλνια 581.196 426.527 ύλνια 3.634.931 616.990

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία

Ινηπά έζνδα Ινηπά έμνδα

Θπγαηξηθέο  0 2.550 Θπγαηξηθέο  0 0
Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 505.138 504.597 Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 55.862 52.935

ύλνια 505.138 507.147 ύλνια 55.862 52.935

01.01-31.03.2012

01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2012

01.01-31.03.2012
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2. Τπόινηπα απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 

 

Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία Πνζά  ζε  επξώ. Όκηινο Δηαηξία

Απαηηήζεηο από ζπλδεδεκέλα κέξε Τπνρξεώζεηο πξνο  ζπλδεδεκέλα κέξε

Θπγαηξηθέο  0 107.503 Θπγαηξηθέο  0 34.784
Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 1.840.505 1.635.769 Ινηπά ζπλδεδεκέλα  κέξε 11.606.027 9.243.096

ύλνια 1.840.505 1.743.273 ύλνια 11.606.027 9.277.880

01.01-31.03.2012 01.01-31.03.2012

 

 

3. Παξνρέο πξνο ηελ Γηνίθεζε 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ησλ βαζηθψλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ γηα ηνλ φκηιν θαη ηελ Δηαηξία θαηά 

ηελ 31.03.2012 θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεσο είλαη νη αθφινπζεο.  

 

Πνζά  ζε  επξψ 1.1-31.3.2012 01.01-31.03.2011 1.1-31.3.2012 01.01-31.03.2011

Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ 225.439 206.319 139.584 119.610

Ακνηβέο κειψλ Γ.. 45.380 87.489 38.130 59.839

270.819 293.808 177.714 179.448

Όκηινο Δηαηξία

 

Οη πξναλαθεξφκελεο ακνηβέο είλαη βξαρππξφζεζκεο. Δθηφο απηψλ δελ ππήξραλ άιινπ είδνπο ζπλαιιαγέο, 

απαηηήζεηο ή ππνρξεψζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γ.. ή ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε. 

 

4.20 Γεγνλόηα κεηά ηνλ Ηζνινγηζκό  

Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηά ηελ 31.03.2012 θαη κέρξη ηελ ζχληαμε ησλ Δλδηάκεζσλ Οηθνλνκηθψλ 

Θαηαζηάζεσλ, πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ ηελ ηξνπνπνίεζε ή ηελ πξνζαξκνγή ηνπο.  

 

Υαιάλδξη, 28 Καίνπ2012 
         Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ. .                                                    Ο  ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  ΣΟΤ Γ.. 

 
       

 

 
   ΚΑΡΔΙ  Ι.  ΑΚΑΡΗΙΗΟ                                                     ΑΡΑΛΣΟ   Θ.   ΚΖΙΗΟ      

        
   Ο  ΓΗΔΤΘΤΛΧΛ  ΤΚΒΟΤΙΟ             Ο ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΟ                       Ο ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ                          

                                                       ΓΗΔΤΘΤΛΣΖ                       ΣΟΤ ΙΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

 
 

 
    

 ΓΑΛΗΖΙ  Γ.  ΚΠΔΛΑΡΓΟΤΣ                 ΚΗΥΑΖΙ  Θ.  ΑΚΩΛΑ             ΠΑΡΗ  Γ. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ 
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55  ηηννηηρρεείίαα  θθααηη  ΠΠιιεεξξννθθννξξίίεεοο  
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