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Η παγκόσμια οικονομική κρίση οδήγησε, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2009,  σε 
περαιτέρω πτώση τόσο τη ζήτηση όσο και τις τιμές των προϊόντων χάλυβα με 
αποτέλεσμα πολλά Χαλυβουργεία ανά τον κόσμο να μειώσουν την παραγωγή τους 
έως 50%. 
Πιο συγκεκριμένα η διεθνής ύφεση προκάλεσε μείωση στην ζήτηση των 
περισσοτέρων χαλυβουργικών προϊόντων έως 40%, η δε πτώση των τιμών από τα 
ανώτατα όρια του Ιουλίου 2008, ξεπέρασε το πρώτο τρίμηνο του 2009 το 50%. 
Η δραματική αυτή μεταβολή των τιμών οδήγησε σε απομείωση των αποθεμάτων του 
Ομίλου στο τέλος του προηγούμενου έτους γεγονός που συνεχίστηκε με τον ίδιο 
ρυθμό και το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.  
Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων προκάλεσε την αρνητική απόκλιση των 
βασικών μεγεθών της εταιρείας σε σχέση με τα αντίστοιχα του πρώτου τριμήνου του 
2008, που υπήρξε ένα από τα καλύτερα των τελευταίων ετών. 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί με τις 
πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 39 εκατομμύρια ευρώ. Ο ενοποιημένος 
κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, χωρίς πωλήσεις αντιπροσωπείας, παρουσίασε 
μείωση κατά 41% από 50,3 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008 στα  € 
29,7 εκατομμύρια ευρώ. Το μικτό περιθώριο διαμορφώθηκε στο -4%, με αποτέλεσμα 
τα μικτά κέρδη του Ομίλου να παρουσιάσουν ζημιές ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. 
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά τα λοιπά έσοδα, την αφαίρεση των φόρων και 
των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν ζημιές ύψους 6,0 εκατομμυρίων ευρώ. 
Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν κατά 353 χιλιάδες ευρώ από συναλλαγματικές 
διαφορές της θυγατρικής SIDMA Romania. Τέλος, το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσιάζει ζημιές ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. 
Σε επίπεδο εταιρείας, το μικτό κέρδος παρουσιάζεται αρνητικό κατά 1,8 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα μετά τα λοιπά έσοδα και την αφαίρεση 
των φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τέλος, το 
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε ζημιά 
ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. 
Η εταιρεία εν όψει των παγκόσμιων οικονομικών εξελίξεων έθεσε σε εφαρμογή από 
την αρχή του έτους επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης. Οι φετινοί 
στόχοι της εταιρείας εστιάζονται στην ρευστότητα της και στην προσεκτική 
διαχείριση των κεφαλαίων της. Τα αποτελέσματα είναι ορατά στις θετικές 
λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 4,4 εκατομμυρίων ευρώ  και στην μείωση του 
καθαρού δανεισμού κατά 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό επιτεύχθει με μείωση των 
αποθεμάτων κατά 7,5 εκατομμύρια ευρώ και  των απαιτήσεων από τους πελάτες κατά 
7,6 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 31.12.08. Υλοποιείται επίσης πρόγραμμα μείωσης 
των λειτουργικών δαπανών της που είχε ως αποτέλεσμα, για το πρώτο τρίμηνο του 
2009, την μείωση των εξόδων διοίκησης και διάθεσης κατά 26% και 20% αντίστοιχα 
σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008. 
Παρόλη την οικονομική κρίση , το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των υπολοίπων 
των πωλήσεων της ΣΙΔΜΑ, εξακολουθεί να καλύπτεται ασφαλιστικά, περιορίζοντας 
σημαντικά τον κίνδυνο επισφαλειών. 
Όσον αφορά την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων αυτά περιορίστηκαν 
στα εντελώς απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των παραγωγικών της μονάδων 
και την διατήρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της στα επιθυμητά από τους πελάτες 
επίπεδα.  
 


