
Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2007 της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 
 
Ο Ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 89 εκατομμύρια 
Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24%. 
Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατομμύρια Ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42%. 
 
Η ΣΙΔΜΑ, ηγετική εταιρεία του κλάδου βιομηχανικής μεταποίησης και εμπορίας 
χαλυβουργικών προϊόντων με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια, ανακοινώνει σήμερα 
τα αποτελέσματα  του πρώτου εξαμήνου του 2007.  
 
Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 18% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ξεπερνώντας τα 120 εκατομμύρια 
ευρώ. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2007, οι συνολικές πωλήσεις του 
Ομίλου ανήλθαν σε 129 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 107 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2006.  
 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 
89 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 72 εκατομμυρίων Ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 
2006, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 24%, ενώ οι πωλήσεις αντιπροσωπείας 
αυξήθηκαν κατά 14%, από 35 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2006, σε 40 
εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2007. 
 
Οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, 
συμβάλλοντας έτσι σε αυτήν του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η SID-PAC Steel and 
Construction Products στη Ρουμανία αύξησε τις πωλήσεις της κατά την συγκεκριμένη 
περίοδο, από 2,4 εκατομμύρια ευρώ σε 7,9 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ η SID-PAC 
Bulgaria παρουσίασε πωλήσεις 6,1 εκατομμυρίων Ευρώ, σε σύγκριση με κύκλο 
εργασιών 4 εκατομμυρίων Ευρώ κατά το Β’ εξάμηνο του 2006, που ξεκίνησε η 
εμπορική της δραστηριότητα, δηλαδή αύξηση 52% μεταξύ  δύο συνεχομένων 
εξαμήνων. 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών σε συνδυασμό με την αύξηση του περιθωρίου 
καθαρού κέρδους κατά 14% (από 5,2% το πρώτο εξάμηνο του 2006, σε 6,0% το 
πρώτο εξάμηνο του 2007) οδήγησαν στην αύξηση των κερδών μετά από φόρους σε 
επίπεδο Ομίλου, από 3,8 εκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2006 σε 5,3 εκατομμύρια 
Ευρώ τον Ιούνιο του 2007, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 42%.  
 
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατομμύρια ευρώ, 
από 11,0 εκατομμύρια ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2006, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 12,5%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 
6,4 εκατομμύρια ευρώ, από 5,5 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2006, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την 
αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 5,0 
εκατομμύρια ευρώ από 3,7 εκατομμύρια Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 36%.  
 
Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν 
αύξηση κατά 12,3%, από 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ.  
 



Σχετικά με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΣΙΔΜΑ, στα Οινόφυτα προχώρησαν οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις του νέου εργοστασίου και η εγκατάσταση των νέων 
μηχανημάτων που αγόρασε η εταιρεία. Η παραγωγή στις νέες εγκαταστάσεις έχει ήδη 
ξεκινήσει και η ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης όλου του μηχανολογικού 
εξοπλισμού προβλέπεται έως το τέλος Οκτωβρίου.   
 
Όσον αφορά τις θυγατρικές εταιρείες, η SID-PAC Βουλγαρίας ολοκλήρωσε την 
κατασκευή του εργοστασίου στη Σόφια και ξεκίνησε την παραγωγική δραστηριότητα, 
ενώ αναμένεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η ολοκλήρωση των εργασιών του κτιρίου 
γραφείων και του περιβάλλοντος χώρου. Στο Βουκουρέστι ολοκληρώθηκαν οι νέες 
κτιριακές εγκαταστάσεις της SID-PAC Ρουμανίας και η μετεγκατάσταση της 
εταιρείας σε ιδιόκτητους χώρους. Μέχρι τέλος Αυγούστου ολοκληρώνεται και η 
εγκατάσταση των μηχανών με ταυτόχρονη έναρξη παραγωγής. Και στις δύο χώρες 
αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων με την περαιτέρω διείσδυση στις τοπικές αγορές.  
 
 
 


