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Παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση στην Ευρώπη, τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες της 

Ελληνικής Oικονομίας και το αρνητικό κλίμα της Αγοράς, οι πωλήσεις του Ομίλου ΣΙΔΜΑ 

κυμάνθηκαν στα επίπεδα της περσινής χρονιάς, ενώ τα οικονομικά του μεγέθη 

βελτιώθηκαν σημαντικά. Η στρατηγική της Διοίκησης του Ομίλου, που τέθηκε σταδιακά 

σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια των προηγουμένων ετών και αφορούσε στη συνεχή 

μείωση του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους των εταιριών του, περιόρισε 

σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης όπως αυτές απεικονίστηκαν στα 

αποτελέσματα τους. 

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο εξάμηνο του 

έτους διαμορφώθηκε στα 48 εκ. ευρώ, έναντι 49 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 

2012, παρουσιάζοντας μείωση 2%, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας 

διαμορφώθηκε στα 63,5 εκ. ευρώ ελαφρά μειωμένος κατά 1,4% σε σχέση με τον  

προηγούμενο χρόνο. Επιπλέον, πάντα σε επίπεδο Ομίλου, τα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 195 χιλ. ευρώ από ζημιές 1,0 εκ. ευρώ, ενώ τα 

αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 4,6 εκ. ευρώ βελτιωμένα κατά 

33% ή 2,2 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η βελτίωση των 

αποτελεσμάτων είναι συνδυασμός της αύξησης του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 22 

%, ή κατά 647 χιλ. ευρώ, της μείωσης των λειτουργικών εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης 

κατά 959 χιλ. ευρώ ή 13% και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 817 

χιλ. ευρώ ή 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 
 

Σε επίπεδο Εταιρείας ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το πρώτο εξάμηνο του έτους 

διατηρήθηκε στα 28 εκ. ευρώ, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε 

στα 43,5 εκ. ευρώ όπως και την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Τα αποτελέσματα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 291 χιλ. ευρώ, από ζημιές 

ύψους 560 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα προ φόρων, αν και 

ζημιογόνα κατά 2,8 εκ. ευρώ, παρουσίασαν βελτίωση κατά 50%. Και  σε αυτή τη 

βελτίωση των αποτελεσμάτων βοήθησαν η αύξηση του ποσοστού μεικτού κέρδους κατά 

9% ή κατά 215 χιλ. ευρώ, η μείωση των λειτουργικών εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης 

κατά  17% ή  κατά 970 χιλ. ευρώ, καθώς και η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων 

κατά 278 χιλ. ευρώ ή 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  

 

Η Διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον και 

αξιολογεί τα δεδομένα. Στο άμεσο μέλλον, και για όσο χρονικό διάστημα  η οικονομική 

δραστηριότητα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, η πολιτική της ΣΙΔΜΑ είναι να διατηρεί 



 
 

 

 

ισχυρή την παρουσία της στην  Ελλάδα εκμεταλλευόμενη την όποια ανάπτυξη προέλθει 

από τα Βαλκάνια. Σήμερα η συνεισφορά των θυγατρικών των Βαλκανίων, στον κύκλο 

εργασιών του Ομίλου, ανέρχεται στο 36% επί του συνόλου. 

 

Ταυτόχρονα συνεχίζει να δίνει έμφαση στον εναρμονισμό της κοστολογικής της δομής με 

τα αναμενόμενα έσοδα και στη διατήρηση της ρευστότητας της μέσω της μείωσης της 

πίστωσης προς τους πελάτες της. Με τον τρόπο αυτό η ΣΙΔΜΑ περιορίζει επίσης 

σημαντικά τον κίνδυνο επισφαλειών. 

  

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους δεν προβλέπονται σημαντικές αλλαγές στην Ελληνική 

αγορά, η οποία παραμένει σε ύφεση, ενώ από τις αγορές των Βαλκανίων μόνο η 

Ρουμανία παρουσιάζει ελαφριά ανάκαμψη. Η κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, σε 

συνδυασμό με την περιορισμένη ρευστότητα στην Αγορά, παρατείνει την αβεβαιότητα 

και κάνει αδύνατη την πρόβλεψη για την χρονική έναρξη της ανάκαμψης. 

 


