Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008
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Αύξηση 25% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ
Αύξηση 161% στα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας.

Αύξηση κατά 25% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί
με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος ανήλθε στα 233 εκατομμύρια ευρώ.
Σημειωτέων ότι από τις πωλήσεις εννεαμήνου της θυγατρικής Sidma Ρουμανίας
έχουν συμπεριληφθεί μόνο εκείνες των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθόσον η
εξαγορά του 100% της εταιρείας πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2008.
Το εννεάμηνο 2008 χαρακτηρίστηκε από βελτιωμένα περιθώρια μικτού κέρδους σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2007, κατά 17%. Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη
του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 25 εκατομμύρια ευρώ, από 15,9 εκατομμύρια ευρώ
το εννεάμηνο του 2007, σημειώνοντας αύξηση 58%. Τα αποτελέσματα προ φόρων
διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά
την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 7,6
εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 161% σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Τέλος τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
παρουσίασαν αύξηση κατά 49% από 11,6 εκατομμύρια ευρώ σε 17,3 εκατομμύρια
ευρώ.
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας
αυξήθηκε στα 184 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι 17% αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο. Τα μικτά αποτελέσματα αυξήθηκαν στα 17,6 εκατομμύρια ευρώ ή
57%, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατομμύρια ευρώ
παρουσιάζοντας αύξηση 51%, ενώ τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων
διαμορφώθηκαν σε 6,1 εκατομμύρια ευρώ, από 2,5 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη
περίοδο του 2007 παρουσιάζοντας αύξηση 146%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατομμύρια ευρώ από 8
εκατομμύρια ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 53%.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι θυγατρικές της εταιρείας συνεισέφεραν τόσο σε επίπεδο
κύκλου εργασιών όσο και σε επίπεδο EBITDA κατά 30% στα αποτελέσματα Ομίλου.
Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2008 θα δημοσιευτούν στην εφημερίδα
Ναυτεμπορική την Πέμπτη 27.11.2008.

