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Η ΣΙΔΜΑ το 2015 παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα της, τόσο σε επίπεδο Εταιρείας 

όσο και Ομίλου, παρά την μειωμένη ζήτηση χαλυβουργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά μετά την 

επιβολή του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, και τα συνεχιζόμενα προβλήματα της έλλειψης 

ρευστότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων, βελτιώθηκε το 

περιθώριο μικτού κέρδους, μειώθηκαν περαιτέρω τα λειτουργικά έξοδα, υπερδιπλασιάστηκε η 

λειτουργική κερδοφορία και μειώθηκαν οι ζημιές.  

 

Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 96,5 εκ., μειωμένος κατά 

4,0% σε σχέση με αυτόν του 2014, με τις μέσες τιμές πώλησης του 2015 χαμηλότερες κατά 5,4% σε σχέση 

με αυτές του 2014. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων, ο κύκλος 

εργασιών διαμορφώθηκε στα € 125 εκ. από € 129 εκ. το 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1%. Το 

ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 7,6% το 2014 σε 8,3% το 2015 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 

8,5%, ενώ οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 6,7% από € 12,6 εκ. το 2014 σε € 11,7 εκ. το 2015. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η βελτίωση των  κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά € 1,3 εκ. ήτοι από  € 0,9 εκ. το προηγούμενο 

έτος σε € 2,2 εκ. το 2015. Τέλος τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία  € 5,8 

εκ. σε σχέση με ζημία € 10,1 εκ. το 2014, βελτιωμένα κατά 42%.  

 

Σε επίπεδο Μητρικής, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ το 2015 μειώθηκε κατά 8,7% στα € 51 εκ. από € 56 

εκ. το 2014. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Μητρικής για λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), οι 

συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 79,7 εκ. από € 84,5 εκ. το 2014 μειωμένες κατά 5,7%, όση και η 

μείωση της μέσης τιμής πώλησης των συνολικών προϊόντων της εταιρείας το 2015 σε σχέση με το 2014. 

Το ποσοστό μικτού κέρδους αυξήθηκε από 9,2% το 2014 σε 9,7% το 2015, βελτιωμένο κατά 5%, ενώ τα 

λειτουργικά κόστη μειώθηκαν κατά 8,0% από € 8,5 εκ. το 2014 σε € 7,8 εκ. το 2015. Συνέπεια των 

παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) αυξήθηκαν κατά 112% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε € 1.320 χιλ. από € 624 χιλ., ενώ τα 

αποτελέσματα προ φόρων βελτιώθηκαν κατά 49%, ήτοι, από ζημιά € 8,1 εκ. στην προηγούμενη χρήση σε 

ζημιά € 4,2 εκ. το 2015. 

 
Την 29/12/2015 η εταιρεία προέβη σε συγχώνευση της θυγατρικής εταιρίας ΠΑΝΕΛΚΟ Α.Ε. μέσω 

απορρόφησης της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-78 του Ν.2190/1920 σε συνδυασμό με τα 

άρθρα 1-5 του Ν.2166/1993 βάσει των στοιχείων του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της 30/06/2015. 

Συνεπώς στην «κατάσταση οικονομικής θέσης» η εταιρεία περιλαμβάνει και τα κονδύλια της 

απορρόφούμενης Πανέλκο ενώ στην «κατάσταση συνολικού εισοδήματος» η εταιρεία δεν έχει 

επηρεαστεί από τα αντίστοιχα κονδύλια της Πανέλκο.  

 

Η ΠΑΝΕΛΚΟ παρουσίασε μείωση του κύκλου εργασιών της κατά 5% σε σχέση με το 2014, γεγονός που 

οφείλεται στην πτώση της μέσης τιμής πώλησης των προϊόντων της ενώ ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε 



 
 

 
κατά 5% σε σχέση με πέρυσι λόγω της αύξησης πωλήσεων κατά 30% στο εξωτερικό.  Συγκεκριμένα ο 

κύκλος εργασιών από € 12,4 εκ. το 2014 ανήλθε σε € 11,8 εκ. το 2015.  

 

Οι θυγατρικές εταιρείες στα Βαλκάνια παρουσίασαν, η μεν SIDMA Bulgaria αύξηση του κύκλου εργασιών 

κατά 13,3%, η δε SIDMA Romania μείωση κατά 9,2% σε σχέση με το 2014. Η αύξηση του κύκλου 

εργασιών στη Βουλγαρία θα ήταν μεγαλύτερη, όπως στην Ελλάδα, και η μείωση στην Ρουμανία 

μικρότερη αν δεν είχαν μειωθεί οι τιμές πώλησης κατά 5,1% και 6,8% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα ο κύκλος 

εργασιών της SIDMA Bulgaria ανήλθε στα € 16,3 εκ. έναντι € 14,4 εκ. το 2014, ενώ ο κύκλος εργασιών της 

SIDMA Romania ανήλθε στα € 18,3 εκ. έναντι € 20,1 εκ το 2014. Τα προ φόρων αποτελέσματα της SIDMA 

Bulgaria βελτιώθηκαν κατά 62% και της SIDMA Romania κατά 31%. 

 

Πέραν των ανωτέρω, η ΣΙΔΜΑ αύξησε τη ρευστότητα της, μέσω της σωστής διαχείρισης των  κεφαλαίων 

κίνησης, στα € 12,3 εκ. από € 8,8 εκ. για τον Όμιλο  και στα € 11,0 εκ. από € 6,3 εκ. για την Μητρική 

αντίστοιχα. Ο στρατηγικός στόχος του Ομίλου, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην Ελληνική 

αγορά, εστιάζεται στη διαχείριση των κινδύνων ρευστότητας συμπεριλαμβανομένου και του πιστωτικού 

κινδύνου και στη διατήρηση αυξημένων ταμειακών διαθεσίμων ως μέσο αντίδρασης σε πιθανές 

αρνητικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία.   


