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Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων για το εννεάμηνο του οικονομικού
έτους 2014

Η ΣΙΔΜΑ παρουσίασε το εννεάμηνο του έτους βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα
τόσο σε ενοποιημένη βάση όσο και σε επίπεδο μητρικής, παρά την περιορισμένη ζήτηση
χαλυβουργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και τα συνεχιζόμενα προβλήματα του
υψηλού κόστους δανεισμού και της έλλειψης ρευστότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα 74,8 εκ.
ευρώ έναντι 74,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, παρά την πτώση των τιμών
πώλησης κατά 6%, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,5%. Μαζί με τις πωλήσεις
αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 96,7 εκ. ευρώ από 97,1 εκ ευρώ. τον προηγούμενο
χρόνο. Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο,
παρουσίασαν ζημιές ύψους 6,3 εκ. ευρώ από ζημίες ύψους 7,1 εκ. ευρώ, βελτιωμένα κατά
12%, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν κέρδη 466 χιλ.
ευρώ από 33 χιλ. ευρώ.
Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα 42 εκ. ευρώ
παραμένοντας στα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του 2013, ενώ μαζί με τις πωλήσεις
αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 63,8 εκ. ευρώ από 64,7 εκ. ευρώ τον προηγούμενο
χρόνο. Σε επίπεδο EBITDA η Μητρική παρουσίασε κέρδη ύψους 355 χιλ. ευρώ από 319
χιλ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2013 (συμπεριλαμβανομένου του έκτακτου
εξόδου ύψους 200 χιλ. ευρώ περίπου, λόγω ισόποσης επιστροφής παλαιότερων εσόδων
από Φωτοβολταϊκά στη ΛΑΓΗΕ), ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων οριακά
βελτιωμένες ζημιές ύψους 4,2 εκ. ευρώ από 4,3 εκ. ευρώ το 2013.
Η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ εμφάνισε σημαντική βελτίωση τόσο στον κύκλο εργασιών της
κατά 30 % από 6,81 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2013 σε 8,8 εκ. ευρώ το πρώτο
εννεάμηνο του 2014, όσο και σε επίπεδο αποτελεσμάτων, όπου οι ζημιές της μειώθηκαν
κατά 44% από 796 χιλ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2013 σε 445 χιλ. ευρώ το πρώτο
εννεάμηνο του 2014. Όσον αφορά στις θυγατρικές εταιρείες των Βαλκανίων, η SIDMA
Bulgaria παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 8 % στα 10,6 εκ. ευρώ από

9,8 εκ. ευρώ και μείωση των ζημιών της κατά 44% στις 376 χιλ. ευρώ από 673 χιλ ευρώ
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η SIDMA Romania εμφάνισε μείωση του
κύκλου εργασιών της κατά 12% σε 15,6 εκ. ευρώ από 17,7 εκ. ευρώ, εξαιτίας της
περιορισμένης ζήτησης στην αγορά της Ρουμανίας, αλλά και των ζημιών της κατά 36% σε
σχέση με το πρώτο εννεάμηνο του 2013 (0,8 εκ. ευρώ το 2014 από 1,3 εκ. ευρώ το
2013).
Όσον αφορά στις προοπτικές για το υπόλοιπο του 2014, η Εταιρεία εκτιμά ότι οι τάσεις
που κατέγραψαν οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα,

δεν θα

μεταβληθούν ουσιαστικά έως το τέλος του χρόνου. Η εκτιμώμενη από το Κέντρο
Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ ανοδική πορεία του πραγματικού
ΑΕΠ κατά τα προσεχή δύο τρίμηνα (1,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2014 και 1,9% το
πρώτο τρίμηνο του 2015) εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες χρηματοδότησης στην
Οικονομία, θα αποτελέσει παράγοντα κλειδί για την ενδυνάμωση των Ελληνικών
Επιχειρήσεων μέσα στο 2015. Με την προοπτική αυτή η ΣΙΔΜΑ συνεχίζει να στοχεύει στη
βελτίωση των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών της μεγεθών τα επόμενα χρόνια.

