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Το 2016 δεν υπήρξε χρονιά ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία, ενώ η πορεία της την νέα
χρονιά τελεί σε αναμονή των οικονομικών εξελίξεων σχετικά με την διευθέτηση του ελληνικού
χρέους, που θα επηρεάσουν αντίστοιχα την πορεία της ανάπτυξης και του κλάδου στον οποίο
δραστηριοποιείται η εταιρεία μας. Σε αυτό το αβέβαιο και δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η
ΣΙΔΜΑ βελτίωσε το 2016 περαιτέρω το μερίδιο της στην αγορά, αύξησε την λειτουργική της
κερδοφορία και βελτίωσε δραστικά τα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο μητρικής όσο και Ομίλου.
Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2016 διαμορφώθηκε στα €104,1
εκ., έναντι €96,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο ή 7,9% υψηλότερα, με τη μέση τιμής πώλησης των
προϊόντων της μειωμένη κατά 4,7%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα
€ 132,5 εκ. αυξημένος κατά 6,4% σε σχέση με αυτόν του προηγούμενου χρόνου. Επιπλέον, τα
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 4,9 εκ. από € 2,2 εκ. το 2015,
κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης του μικτού κέρδους κατά 53% ή € 4,2 εκ. περίπου. Τέλος
τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο ή € 2,7 εκ. παρουσιάζοντας ζημιές ύψους € 3,2 εκ. μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές
αναπροσαρμογές των παγίων της ΣΙΔΜΑ. Η επανεκτίμηση της αξίας των παγίων της στις
31/12/2016, είχε ως αποτέλεσμα την καθαρή ανατίμηση της αξίας τους κατά € 2,4 εκ.. Ωστόσο,
βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων, οι αρνητικές αναπροσαρμογές, που ανήλθαν σε € 1,2
εκ. επηρεάζουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης, ενώ οι θετικές ύψους € 3,6 εκ.
υπολογίζονται απευθείας στην καθαρή θέση του Ομίλου. Λαμβάνοντας υπόψη και τις αρνητικές
αναπροσαρμογές, οι ζημιές χρήσης ανήλθαν σε € 4,4 εκ. μειωμένες κατά 25% σε σχέση με
πέρυσι.

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2016 διαμορφώθηκε σε € 70,9 εκ. από €
51,3 εκ., ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε € 99,2 εκ. από € 79,4 εκ.
την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη € 4,0 εκ., από € 1,3 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ
φόρων, βελτιωμένα κατά 42% ή €1,7 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ανήλθαν
σε ζημιές € 2,4 εκ. μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές των παγίων της. Στα
πλαίσια της επανεκτίμησης της αξίας των παγίων στις 31/12/2016, που αναφέραμε παραπάνω, οι
αρνητικές αναπροσαρμογές που ανήλθαν σε € 1,2 εκ. επηρέασαν την κατάσταση αποτελεσμάτων
της χρήσης με αποτέλεσμα οι ζημιές να ανέλθουν σε € 3,6 εκ. βελτιωμένες κατά 13% σε σχέση με
πέρυσι.
Η βελτίωση τόσο των λειτουργικών αποτελεσμάτων όσο και των προ φόρων οφείλεται και σε
επίπεδο εταιρείας κυρίως στην βελτίωση του μικτού κέρδους κατά € 5,2 εκ. περίπου ή 105%.
Ωστόσο πρέπει να αναφέρουμε ότι τα φετινά αποτελέσματα περιέχουν και τις πωλήσεις της
θυγατρικής ΠΑΝΕΛΚΟ που απορροφήθηκε από την μητρική στο τέλος του 2015 και δεν

εμπεριέχονται στα αποτελέσματα του έτους εκείνου. Αν απομονώσουμε την απορροφηθείσα
ΠΑΝΕΛΚΟ, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2016 αυξήθηκε κατά 14,3% στα € 58,7 εκ., η
βελτίωση του μικτού κέρδους ανήλθε σε € 3,4 εκ. ή 68%, η λειτουργική κερδοφορία EBITDA
αυξήθηκε κατά 177% ή € 2,3 εκ. και τα αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά € 1,4 εκ. ή
35% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Στα παραπάνω οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και συνεπώς και του Ομίλου περιλαμβάνονται και
έκτακτες προβλέψεις ύψους € 1,2 εκ. για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων. Χωρίς αυτές τις
προβλέψεις τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), σε επίπεδο Ομίλου,
θα ανέρχονταν σε € 6,1 εκ. ενώ τα προ φόρων σε ζημιές € 2,0 εκ. μη λαμβάνοντας υπόψη τις
αρνητικές αναπροσαρμογές παγίων. Ομοίως, σε επίπεδο εταιρείας, τα αποτελέσματα προ φόρων,
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε € 5,2 εκ. ενώ τα προ φόρων σε ζημιές € 1,2
εκ. μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές αναπροσαρμογές παγίων.
Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria μείωση του κύκλου
εργασιών της κατά 1 % αλλά με τη μέση τιμή πώλησης μειωμένη κατά 5,2%, η δε SIDMA
Romania μείωση 2% σε κύκλο εργασιών με μείωση κατά 5,6% στη μέση τιμή πώλησης σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα
16,2 εκ. ευρώ έναντι 16,3 εκ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania ανήλθε στα 17,8
εκ. ευρώ έναντι 18,3 εκ. ευρώ το 2015.
Επιπλέον, η SIDMA Bulgaria παρουσίασε σημαντική βελτίωση κατά 30% σε επίπεδο λειτουργικής
κερδοφορίας EBITDA (ανήλθε στα € 614 χιλ.) αλλά και αποτελεσμάτων προ φόρων αφού
κατάφερε να περάσει σε κερδοφορία συγκριτικά με το 2015. Όσον αφορά τη SIDMA Romania, σε
επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA παρουσίασε μείωση κατά 14% ή € 54 χιλ. περίπου ενώ
σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων παρουσίασε βελτίωση κατά € 67 χιλ. ή 8% σε σχέση με
την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η Διοίκηση της εταιρείας επικεντρώνεται στην αύξηση του
όγκου πωλήσεων της με ταυτόχρονη διατήρηση του ήδη βελτιωμένου ποσοστού μικτού κέρδους
κατά 8% σε σχέση με πέρυσι.
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα € 7,3 εκ.. Η Διοίκηση της εταιρείας προέβη τα τελευταία
χρόνια σε μία σειρά ενεργειών που αφορούσαν αφενός μεν το δραστικό περιορισμό του κόστους
λειτουργίας του Ομίλου και αφετέρου την ενδυνάμωση της δομής των λειτουργικών
δραστηριοτήτων του. Η μείωση κόστους που επετεύχθη από την έναρξη της κρίσης ξεπερνά το
45%. Αφορά δε τη μείωση των δαπανών αμοιβών και εξόδων, την αναδιάρθρωση δομών και τον
περιορισμό υποστηρικτικών δαπανών, χωρίς να επηρεαστεί η ομαλή λειτουργία του Ομίλου.
Τέλος, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της
ρευστότητας και της χρηματοοικονομικής θέσης του Ομίλου όπου μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν
τη διάθεση στοιχείων του ενεργητικού και την βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω.

