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Αθήνα, Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011
Το 2010 υπήρξε χρονιά δοκιμασίας για τον κλάδο του χάλυβα ειδικά στη χώρα μας
καθώς επηρεάστηκε, όπως αναμενόταν, από τη συρρίκνωση της Ελληνικής οικονομίας. Η
μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας, η έλλειψη επενδυτικής δραστηριότητας και η
αβεβαιότητα για το μέλλον οδήγησαν σε περιορισμό της ζήτησης. Συγχρόνως η αγορά
αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας καθώς οι Τράπεζες γίνονται περισσότερο φειδωλές
στη χρηματοδότηση της.
Σε αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον η ΣΙΔΜΑ διατήρησε τον κύκλο
εργασιών της και μείωσε σημαντικά τα αρνητικά αποτελέσματα της προηγούμενης
χρονιάς. Στη διατήρηση του κύκλου εργασιών βοήθησαν οι θυγατρικές στα Βαλκάνια οι
οποίες παρουσίασαν αύξηση του μεριδίου αγοράς τους και δικαιώνουν την από
πενταετίας στρατηγική της εταιρείας για επέκταση στο εξωτερικό.
Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 120 εκ. παραμένοντας
περίπου στα επίπεδα του 2009. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για
λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), το 2010 διαμορφώθηκαν στα € 157 εκ. από €
157,8 το 2009, παρουσιάζοντας οριακή μείωση κατά 0,6%. Τα αποτελέσματα προ
φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
διαμορφώθηκαν στα € 0,7 εκ. έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 11,9 εκ. το
προηγούμενο έτος. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €8,5 εκ.
μειωμένη σημαντικά σε σχέση με ζημία €21 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο , ενώ
τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημία €7,4 εκ. έναντι ζημίας €17,5 εκ.
το προηγούμενο έτους.
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα €71 εκ. από €76
εκ. το 2009. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της εταιρίας για λογαριασμό τρίτων
(αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα €108 εκ. από €114 εκ. το 2009,
παρουσιάζοντας μείωση κατά 5%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 0,2 εκ.
έναντι αρνητικού αποτελέσματος € 10,5 εκ. το προηγούμενο έτος, ενώ στα
αποτελέσματα προ φόρων σημειώθηκαν ζημίες €5,3 εκ. έναντι ζημιών €15,7 εκ. στην
προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες €4,6 εκ.
έναντι ζημιών €12,6 εκ. το προηγούμενο έτος.
Οι θυγατρικές εταιρίες στα Βαλκάνια, παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η μεν
Βουλγαρία κατά 25% η δε Ρουμανία κατά 21%. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της
SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 13,7 εκ. έναντι € 10,9 το 2009 ενώ ο κύκλος εργασιών της
SIDMA Romania ανήλθε στα € 23,4 εκ. έναντι € 19,3 εκ το 2009. Η συνεισφορά τους
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στο συνολικό κύκλο εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε από 27% το 2009 σε 32% το 2010,
ήτοι αύξηση κατά 21%.
Ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ εκτιμώντας τα προβλήματα της ελληνικής αγοράς που ενδέχεται να
αντιμετωπίσει στο προσεχές μέλλον, εφαρμόζει στρατηγική και πρακτικές:
•

•

•

Μείωσης γενικών εξόδων. Το 2010, σε σχέση με το 2009, τα γενικά έξοδα
μειώθηκαν κατά 10% ή €1,7 εκ. βελτιώνοντας έτσι το λόγο εξόδων προς κύκλο
εργασιών από 11,5% το 2009 σε 10,5% το 2010.
Αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του προχωρώντας στη σταδιακή διακοπή
λειτουργίας των αποθηκών του Ασπροπύργου με σκοπό την εμπορική
εκμετάλλευση του ακινήτου.
Ενίσχυσης της ρευστότητας, αυξάνοντας τα ταμιακά διαθέσιμα κατά 116% ή
€15 εκ. ήτοι από €12,8 εκ. το 2009 σε €27,5 εκ. το 2010. Σε αυτό συνετέλεσε η
συντηρητική διαχείριση των αποθεμάτων καθώς και η μείωση των ημερών
πίστωσης της πελατείας, πετυχαίνοντας έτσι εξοικονόμηση κεφαλαίων κίνησης €
5.1 εκ.

Στα ανωτέρω προστίθεται και η νέα δραστηριότητα του Ομίλου που αφορά στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την κατάθεση το 2010 αιτήσεων αδειών τοποθέτησης
φωτοβολταϊκών πανέλων στις στέγες των εγκαταστάσεων του, για την παραγωγή
ενέργειας συνολικής ισχύος 3,8 ΜV. Τα έσοδα αυτής της επένδυσης υπολογίζονται σε
περίπου € 2 εκ. ετησίως, αρχής γενομένης από το 2012.

