
 
 
Δελτίο Τύπου - Οικονομικά Αποτελέσματα ‘Α Εξαμήνου                 
 
 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 
 

ΣΙΔΜΑ ΑΕ: Βελτίωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων και αύξηση 
28% του κύκλου εργασιών των θυγατρικών εξωτερικού.  

 
Παρά την γενικότερη οικονομική κρίση της αγοράς, η οποία πλήττει και τον κλάδο των 
χαλυβουργικών προϊόντων, τα οικονομικά αποτελέσματα της ΣΙΔΜΑ για το δεύτερο 
τρίμηνο του 2010 εμφανίζονται βελτιωμένα, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, δεν έχουν όμως ακόμη καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα.  Ενθαρρυντική 
παρουσιάζεται η πορεία των θυγατρικών της στα Βαλκάνια οι οποίες παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών τους και δικαιώνουν τη στρατηγική της 
εταιρείας για επέκταση στο εξωτερικό.  
 
Σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 62,4 εκ. ευρώ από 61,1 εκ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%. Συνυπολογίζοντας 
τις πωλήσεις της εταιρίας για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 2010, διαμορφώθηκαν στα 83,6 εκ. ευρώ από 81,3 ευρώ το πρώτο εξάμηνο 
του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επανήλθαν σε θετικά νούμερα και 
διαμορφώθηκαν στα 0,8 εκ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος 10,1 εκ. ευρώ το 
πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν 
σε ζημία 4,2 εκ. ευρώ μειωμένη σημαντικά σε σχέση με ζημιές 14,9 εκ. ευρώ την 
αντίστοιχη περυσινή περίοδο , ενώ  τα αποτελέσματα  μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 
ζημία 3,4 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 12,4 εκ. ευρώ το  πρώτο εξάμηνο του προηγούμενου 
έτους.  
 
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα 38,2 εκ. ευρώ 
από 39,1 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της 
εταιρίας για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία) κατά το 2010, οι πωλήσεις 
διαμορφώθηκαν στα 59,5 εκ. ευρώ από 59,3 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2009 
παραμένοντας περίπου στα περυσινά επίπεδα. Τα αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων επανήλθαν σε θετικό πρόσημο και 
διαμορφώθηκαν στις 336 χιλ. ευρώ από αρνητικό αποτέλεσμα 9,1 εκ. ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του προηγούμενου έτους, ενώ στα αποτελέσματα  προ φόρων σημειώθηκαν 
ζημίες  2,4 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 11,5 εκ. ευρώ. Τα αποτελέσματα  μετά φόρων 
διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,9 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 9,4 εκ. ευρώ το  προηγούμενο 
έτος αντίστοιχα. 
 
Οι θυγατρικές εταιρίες στα Βαλκάνια, παρουσίασαν αύξηση του κύκλου εργασιών, η μεν 
Βουλγαρία 11% η δε Ρουμανία 37%. Επιπλέον, η συνεισφορά τους στο συνολικό κύκλο 
εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε από 26% το πρώτο εξάμηνο του 2009 σε 33% το πρώτο 
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εξάμηνο του 2010 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28%. Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι δύο 
εταιρίες αυξάνουν το μερίδιο τους στην αγορά και προσβλέπουν σε αντίστοιχη πορεία 
στο δεύτερο εξάμηνο του 2010.  
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοίκησης της εταιρείας, οι  αρνητικές συνθήκες της 
εσωτερικής αγοράς αναμένεται να συνεχιστούν κατά την διάρκεια ολόκληρου του 2010, 
με τη ζήτηση να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Η εταιρεία, όπως έπραξε και κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2010, θα συνεχίσει την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων με στόχο τον 
περιορισμό των εξόδων στο βαθμό που δεν θα αποτελέσει τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
της εταιρείας σε μελλοντική ανάκαμψη της αγοράς. Ήδη έχει επιτευχθεί μείωση εξόδων 
Διοίκησης και Διάθεσης κατά 8,1% ή 461 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο. Στα πλαίσια της γενικότερης μείωσης των εξόδων και της καλύτερης 
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της η εταιρεία προχώρησε στην πρώτη φάση 
μεταφοράς των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου στα Οινόφυτα, με στόχο την ολοκλήρωση 
της μεταφοράς και την εκμετάλλευση του ακινήτου του Ασπροπύργου μέσα στο πρώτο 
τρίμηνο του 2011. Η διατήρηση επίσης της ρευστότητας αποτελεί έναν ακόμα 
πρωταρχικό στόχο για τη Διοίκηση, με τη συντηρητική διαχείριση των αποθεμάτων 
(μείωση κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο) αλλά και τη μείωση 
των ημερών πίστωσης στην πελατεία όπου, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
αγορά, παρέμειναν προς το παρόν στα επίπεδα του 2009. Ο στόχος για το δεύτερο 
εξάμηνο του 2010 είναι η σημαντική μείωση τους. 

 


