
Αποτελέσματα Χρήσης Εννεαμήνου 2006 της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 
 
Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας, του ύψους 143%, παρουσίασε ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ 
κατά το εννεάμηνο του 2006, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2005, 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ). Σε 
επίπεδο εταιρείας, η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 153%. 
 
Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσίασε το μικτό περιθώριο κέρδους  του Ομίλου κατά 
34% από 12% σε 16%, σε σχέση με αυτό του εννεαμήνου του 2005. Το γεγονός αυτό 
σε συνδυασμό με τη μείωση των εξόδων διοίκησης οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό 
των κερδών προ φόρων. Σε επίπεδο εταιρείας, η αύξηση στο περιθώριο μικτού 
κέρδους ανέρχεται σε 35,4% από 11,2% σε 15,1%. 
 
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 17,7 εκατομμύρια ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 60% σε σχέση με το 2005. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,1 εκατομμύρια ευρώ, από 3,7 
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 143%.  
 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων 
μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,9 εκατομμύρια ευρώ, από 2,6 εκατομμύρια ευρώ 
την περσινή αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 125%. 
 
Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 16% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, κατά το εννεάμηνο του 2006, ο οποίος 
μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας ανήλθε σε 160 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 138 
εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Ο ενοποιημένος κύκλος 
εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε το εννεάμηνο του 2006 σε 110 εκατομμύρια 
ευρώ, έναντι 92 εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 20%. 
 
Ο Όμιλος, πέρα από την σημαντική πορεία της Πανέλκο όπου αύξησε τον κύκλο 
εργασιών της το εννεάμηνο του 2006 κατά 25% από 12,5 εκατομμύρια ευρώ σε 15,6 
εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της κατά 125% από 859 χιλιάδες ευρώ σε 1,9 
εκατομμύρια ευρώ, πέρασε σε κερδοφόρα αποτελέσματα και στις θυγατρικές του στα 
Βαλκάνια κατά το τρίτο τρίμηνο του 2006. Ο κύκλος εργασιών για την SID-PAC 
Steel and Construction Products S.R.L στη Ρουμανία κυμάνθηκε στα 5,2 
εκατομμύρια ευρώ το εννεάμηνο του 2006 και για τη SID – PAC BULGARIA, η 
οποία σημειωτέον άρχισε τη λειτουργία της μόλις τον περασμένο Μάιο, σε 3,4 
εκατομμύρια ευρώ.  Τα έργα κατασκευών των κέντρων επεξεργασίας και στις δυο 
χώρες είναι σε εξέλιξη και προβλέπεται να περατωθούν έως την άνοιξη του 2007.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της 
τάξης του 89% από 7,1 εκατομμύρια ευρώ σε 13,4 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Σε επίπεδο εταιρείας, τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 14,1 εκατομμύρια ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 58,7% σε σχέση με το 2005. Τα 
αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατομμύρια ευρώ, από 3,0 
εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το εννεάμηνο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 153%. Τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων διαμορφώθηκαν 



σε 5,4 εκατομμύρια ευρώ, από 2,3 εκατομμύρια ευρώ την περσινή αντίστοιχη 
περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 139%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 90% από 5,6 
εκατομμύρια ευρώ σε 10,7 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Η εταιρεία, πέρα των θυγατρικών στα Βαλκάνια, συνεχίζει την υλοποίηση του 
επενδυτικού προγράμματος που αφορά μεταξύ άλλων στην ανέγερση της νέας 
παραγωγικής μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας και την ενίσχυση του μηχανολογικού 
της εξοπλισμού. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται τον Ιούνιο του 2007 με 
την ταυτόχρονη μετεγκατάσταση των αποθηκών της Π. Ράλλη στον Ασπρόπυργο. 


