
Αποτελέσματα Χρήσης Δωδεκαμήνου 2004 της ΣΙΔΜΑ Α.Ε.       
Αύξηση 31% των ενοποιημένων πωλήσεων και 244% των προ φόρων κερδών το 
2004 
 
Σημαντική αύξηση κατά 31% σημείωσαν οι ενοποιημένες πωλήσεις της 
Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ το 2004, ανερχόμενες σε €133,6 εκατ. 
έναντι €102 εκατ. το 2003. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €14 
εκατ. σε σύγκριση με €4,1 εκατ. το 2003, σημειώνοντας αύξηση κατά 244%.  
 
Σε μητρικό επίπεδο, οι συνολικές πωλήσεις της ΣΙΔΜΑ, συμπεριλαμβανομένων και 
των πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων, ανήλθαν σε €184,1 εκατ., αυξημένες κατά 
€36,9 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003 (αύξηση 25%). Τα κέρδη 
προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 210% σε σχέση με το 2003, διαμορφούμενα σε 
€13,4 εκατ. έναντι €4,3 εκατ.  
 
Σχολιάζοντας τη συνολική απόδοση του έτους 2004, ο Γενικός Διευθυντής της 
ΣΙΔΜΑ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ τόνισε ότι «τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από την 
ενισχυμένη ζήτηση και τις αυξημένες τιμές του χάλυβα σε διεθνές επίπεδο, καθώς και 
από τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας για βελτίωση των παραγωγικών της 
διαδικασιών, για συνετή πιστωτική πολιτική, για περιορισμό των διοικητικών εξόδων 
και ισχυροποίηση του βιομηχανικού χαρακτήρα, από τις επενδύσεις τις οποίες 
υλοποιούμε».  
 
Τα παραπάνω οδήγησαν σε αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους και του καθαρού 
κέρδους προ φόρων από 12,2% και 4,5% το 2003 σε 19,2% και 11,2% το 2004 
αντίστοιχα. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η πορεία της PANELCO, 
θυγατρική εταιρεία της ΣΙΔΜΑ, η οποία υπερδιπλασίασε τον κύκλο εργασιών της 
από €6,5 εκατ. στα €14,7 εκατ.  
 
Αναφερόμενος στο 2005 ο κ. Μπεναρδούτ δήλωσε ότι «η ΣΙΔΜΑ στοχεύει στην 
ενίσχυση του βιομηχανικού της χαρακτήρα, μέσω των συνεχών επενδύσεων σε 
μηχανολογικό εξοπλισμό και στην ίδρυση δυο νέων θυγατρικών εταιρειών σε 
Βουλγαρία και Ρουμανία. Ο βιομηχανικός χαρακτήρας επιφέρει υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, οι δε επενδύσεις στα Βαλκάνια θα 
εξασφαλίζουν ταχύτερη ανάπτυξη της ΣΙΔΜΑ σε αγορές, όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης 
προβλέπεται τα επόμενα χρόνια, να είναι ψηλότεροι από τους ρυθμούς της ελληνικής 
οικονομίας.  
 
Σημειώνεται ότι στις 15/04/2005 ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά για την 
κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την εισαγωγή των 
μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα έσοδα της έκδοσης 
ανήλθαν σε €12.550.000 (μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης). 
 


