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Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων για το α΄ εξάμηνο του οικονομικού
έτους 2014

Το πρώτο εξάμηνο του έτους συνεχίστηκε η αποκλιμάκωση της ύφεσης, τάση η οποία
προβλέπεται να οδηγήσει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης για πρώτη φορά από το 2007.
Παρόμοια τάση παρουσίασε και η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, όπου στο δεύτερο τρίμηνο
του 2014 έφτασε στην υψηλότερη μέση τριμηνιαία επίδοση των τελευταίων 6 ετών. Η
σταθεροποίηση της κατανάλωσης, η επίτευξη πλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης και των
τρεχουσών συναλλαγών, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών Τραπεζών καθώς και η
επιτυχής έξοδος τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και ελληνικών εταιρειών στις αγορές,
ενισχύουν την εκτίμηση ότι η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
αποκαθίσταται σταδιακά, αλλά με αργούς ρυθμούς.
Στα πλαίσια αυτά η ΣΙΔΜΑ πέτυχε αύξηση της δραστηριότητας της τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο
και Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο εξάμηνο
του έτους διαμορφώθηκε στα 51,4 εκ. ευρώ, έναντι 48,0 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2013 (αύξηση 7%), ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 65,9 εκ. ευρώ
από 63,5 εκ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο (αύξηση 3,8%). Επιπλέον, τα κέρδη προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 51 χιλ. ευρώ από 196 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως
λόγω της έκτακτης επιστροφής 200 χιλ. ευρώ περίπου στο ΛΑΓΗΕ, ποσό που αφορούσε μέρος
της παροχής ενέργειας φωτοβολταϊκών χρήσης 2013. Χωρίς το παραπάνω έκτακτο κονδύλι τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων του Ομίλου ανέρχονται σε 251 χιλ. ευρώ. Τέλος τα
αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 4,4 εκ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 5% ή 0,2
εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων
οφείλεται στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων του ομίλου κατά 12% ή 389 χιλ. ευρώ
σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους διαμορφώθηκε
σε 30,3 εκ. ευρώ από 27,9 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8,5% ενώ μαζί με τις πωλήσεις
αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 44,8 εκ. ευρώ από 43,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του
2013. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 203 χιλ.
ευρώ, από 291 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, ανήλθαν σε

ζημιές 2,9 εκ. ευρώ οριακά αυξημένες σε σχέση με αυτά της αντίστοιχης περυσινής περιόδου (2,8
εκ. ευρώ). Αν εξαιρέσουμε την έκτακτη επιστροφή ύψους 200 χιλ. ευρώ περίπου στο ΛΑΓΗΕ τότε
τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανέρχονται σε κέρδη 403 χιλ.
ευρώ ενώ τα προ φόρων σε ζημιές 2,7 εκ. ευρώ.
Η θυγατρική Πανέλκο παρουσίασε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 33 % και
συγκεκριμένα από 4,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 σε 5,5 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο
του 2014. Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του
κύκλου εργασιών της κατά 13 %, η δε Sidma Romania μείωση κατά 7,5% σε σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2013. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα 7,0 εκ.
ευρώ έναντι 6,2 εκ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα 10,5 εκ. ευρώ
έναντι 11,3 εκ ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 αντίστοιχα.
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα 11,6 εκ. ευρώ από 12,7 εκ. ευρώ στο τέλος της
προηγούμενης χρήσης. Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών για την
ενίσχυση της ρευστότητάς του Ομίλου μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:


Εντός του 2014 αλλά και για τα επόμενα χρόνια, έχει σχεδιάσει ενέργειες περαιτέρω
περιορισμού του κόστους και ενδυνάμωσης της δομής των λειτουργικών δραστηριοτήτων
της. Η Διοίκηση εργάζεται εντατικά για την επίτευξη πρόσθετης μείωσης των εξόδων,
παρά τη σημαντική μείωση που έχει επιτευχθεί από την αρχή της κρίσης και ξεπερνά το
30%. Ενδεικτικά είναι τα μέτρα της μείωσης των δαπανών αμοιβών και εξόδων, η
αναδιάρθρωση δομών που θα επιφέρουν μεγαλύτερες ωφέλειες και ο περιορισμός
υποστηρικτικών δαπανών που δεν θα επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του Ομίλου.



Επιπλέον

δράσεις που εξετάζονται για την βελτίωση της ρευστότητας και της

χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διάθεση
στοιχείων του ενεργητικού, την περαιτέρω μείωση της πίστωσης που παρέχεται στους
πελάτες με την ταυτόχρονη διατήρηση/βελτίωση του μικτού κέρδους της εταιρίας.

Αποφάσεις Τακτικής και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα
στις 27 Μαΐου 2014, παραβρέθηκαν 19 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 79,522 % του Μετοχικού
Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
Η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις της χρήσης 2013.

−

Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για το 2013.

−

Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της αμοιβής αυτών για το 2014.

−

Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συνδέονται με
σχέση εξηρτημένης εργασίας για το 2013 και η προέγκριση των αμοιβών τους για το 2014.

−

Η εκλογή νέου Δ.Σ.

−

Η εκλογή των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3693/2008.

Επιπλέον στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 22 Ιουλίου 2014, παραβρέθηκαν 17 μέτοχοι που εκπροσωπούν το 76,9 % του
Μετοχικού Κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
−

Η τροποποίηση της από 09/09/2008

σύμβασης του Ομολογιακού Δανείου της HSBC και

συγκεκριμένα του άρθρου που αναφέρεται στην λήξη του δανείου.
−

H Τροποποίηση των όρων του από 30.08.2011 κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ποσού
ευρώ 49.000.000 εκδόσεως της Εταιρείας με την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων.

−

H τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας που αναφέρεται στους σκοπούς
της.

