
Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2007 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ 
 
Αύξηση κατά 33% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδηρεμπορικής 
Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος ανήλθε 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2007 σε 66 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 49 εκατομμυρίων 
Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006. ¨ 
 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 
45 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 33 εκατομμυρίων Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 35%, ενώ οι πωλήσεις αντιπροσωπείας 
αυξήθηκαν, από 16 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006, σε 21 
εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 31%. 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες συνέχισαν την ανάπτυξη τους με ισχυρούς ρυθμούς και τη 
συμβολή τους στα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου. Συγκεκριμένα, η αύξηση 
του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2006, είναι σημαντική δεδομένου ότι η ΠΑΝΕΛΚΟ παρουσίασε αύξηση κατά 
83%, από 3,7 εκατομμύρια ευρώ σε 6,8 εκατομμύρια Ευρώ, η SID-PAC Steel and 
Construction Products στη Ρουμανία τετραπλασίασε τις πωλήσεις της (από 0,84 
εκατομμύρια Ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια Ευρώ) ενώ η SID-PAC Bulgaria παρουσίασε 
πωλήσεις Α’ Τριμήνου 3 εκατομμυρίων Ευρώ, σε σύγκριση με κύκλο εργασιών 4 
εκατομμύρια Ευρώ κατά το Β’ εξάμηνο του 2006 που ξεκίνησε η εμπορική της 
δραστηριότητα. 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από αύξηση του μικτού περιθωρίου 
κέρδους, σε επίπεδο Ομίλου, κατά 38%, από 11,4% το πρώτο Τρίμηνο του 2006, σε 
15,8% το πρώτο Τρίμηνο του 2007. Το γεγονός αυτό οδήγησε στον 
υπερδιπλασιασμό, τόσο των κερδών προ φόρων, όσο και των κερδών μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.  
 
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατομμύρια Ευρώ, 
από 3,8 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 86%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 4,1 
εκατομμύρια Ευρώ, από 1,6 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2006, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 164%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την 
αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 2,9 
εκατομμύρια Ευρώ από 1,1 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 169%. 
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν 
αύξηση κατά 108%, από 2,8 εκατομμύρια ευρώ σε 5,7 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Σε επίπεδο εταιρείας, τα αποτελέσματα προ φόρων της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκαν 
σε 3,1 εκατομμύρια Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2007 από 1,4 εκατομμύρια Ευρώ το 
πρώτο Τρίμηνο του 2006, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 119%. Τα αποτελέσματα 
μετά την αφαίρεση των φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,3 εκατομμύρια ευρώ, από 1,0 
εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
129%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν 
αύξηση κατά 80% από 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε 4,3 εκατομμύρια ευρώ. 


