Αποτελέσματα Χρήσης 2005 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ
H Σιδηρεμπορική Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη
χρήση 2005, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΠ).
Ενοποιημένος κύκλος εργασιών μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας 179,5
εκατομμύρια ευρώ
Κέρδη προ φόρων ύψους 5,6 εκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ομίλου και 4,7
εκατομμυρίων ευρώ σε μητρικό επίπεδο (πριν αφαιρεθούν τα έκτακτα έξοδα
συνυφασμένα με την εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ύψους 1,2
εκατομμυρίων ευρώ περίπου)
Τα λειτουργικά έξοδα παρέμειναν στα επίπεδα του 2004 (εξαιρώντας τα έξοδα
εισαγωγής στο ΧΑ)
Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας
ΣΙΔΜΑ ΑΕ το 2005 διαμορφώθηκε σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ σε 124,2 εκατομμύρια
ευρώ έναντι 133,5 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2004,
παρουσιάζοντας ελαφρά μείωση της τάξης του 7%. Λαμβάνοντας υπόψη τις
πωλήσεις αντιπροσωπείας για λογαριασμό τρίτων, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου
ανήλθε στα 179,5 εκατομμύρια ευρώ.
Τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 15 εκατομμύρια ευρώ,
παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 39% έναντι 24 εκατομμυρίων ευρώ το 2004,
ακολουθώντας την πτώση του περιθωρίου μικτού κέρδους, η οποία οφείλεται κατά
κύριο λόγο στη σημαντική υποχώρηση των τιμών χάλυβα στη διεθνή αγορά κατά το
2005.
Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας (έξοδα διοίκησης και διάθεσης), χωρίς τις
αποσβέσεις, ανήλθαν σε 9,9 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, εάν αφαιρέσουμε τα έξοδα
εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών ύψους 900 χιλιάδων ευρώ περίπου,
διαμορφώνονται στα 9 εκατομμύρια ευρώ και διατηρούνται στα επίπεδα του 2004,
στο οποίο τα λειτουργικά έξοδα ήταν 8,9 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, στη
διαμόρφωση των αποτελεσμάτων προ φόρων συνετέλεσαν η μείωση του περιθωρίου
μικτού κέρδους, η οποία επηρέασε όλες οι εταιρείες του κλάδου κατά το 2005 και τα
έκτακτα έξοδα σχετικά με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών ( 900 χιλιάδες
ευρώ έξοδα εισαγωγής και 290 χιλιάδες ευρώ πρόστιμο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς) διαμορφώνοντας τα κέρδη προ φόρων σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
Σε ενοποιημένο επίπεδο, στα αποτελέσματα προ φόρων έχει συνεισφέρει η θυγατρική
εταιρεία ΠΑΝΕΛΚΟ ΑΕ με κέρδη προ φόρων ύψους 1,3 εκατομμύρια ευρώ για τη
χρήση 2005. Οι θυγατρικές εταιρείες στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες
ιδρύθηκαν το 2005, έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα με ζημιές ύψους 370 χιλιάδων
ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία στη Ρουμανία ξεκίνησε τη λειτουργία της τον
Ιούνιο 2005, ενώ η εταιρεία στη Βουλγαρία αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία
τον Απρίλιο 2006. Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργία των θυγατρικών και
εξαιρώντας τα έκτακτα έξοδα του Χρηματιστήριο Αθηνών, τα κέρδη προ φόρων του
Ομίλου μειώθηκαν κατά 64% και διαμορφώθηκαν σε 5.6 εκατομμύρια ευρώ.
Η ΣΙΔΜΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης και περαιτέρω ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της επένδυσε, σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα της 4,4

εκατομμύρια ευρώ σε πάγιο εξοπλισμό και συμμετοχές στις θυγατρικές της. Από τα
χρήματα αυτά ποσό ίσο με 3,1 εκατομμύρια ευρώ αφορούσε σε κεφάλαια, που
αντλήθηκαν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Τέλος, η καθαρή θέση των μετόχων του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου με την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
την αποτίμηση των παγίων του στην εύλογη αξία τους αυξήθηκε από 3,7 ευρώ ανά
μετοχή το 2004 σε 5,0 ευρώ ανά μετοχή το 2005.

