
Αποτελέσματα Χρήσης Α' Τριμήνου 2005 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ σύμφωνα με τα ΔΛΠ       
Αύξηση 3% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών  
 
Αύξηση κατά 3% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδηρεμπορικής 
Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ το πρώτο τρίμηνο του 2005, ο οποίος ανήλθε σε € 31.021 
χιλιάδες έναντι € 30.150 χιλιάδων την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Σε επίπεδο 
μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ σημείωσε αύξηση 0,7% και 
διαμορφώθηκε σε € 27.608 χιλιάδες έναντι € 27.407 χιλιάδων το 2004.  
 
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν το 
πρώτο τρίμηνο του 2005 σε € 3.377 χιλιάδες έναντι € 4.785 χιλιάδων σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2004 (μείωση 29%). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν σε € 2.293 χιλιάδες και σημείωσαν μείωση 39%, σε σχέση με το 
2004 (€ 3.780 χιλιάδες). H μείωση στα κέρδη της εταιρείας οφείλεται στην πτώση του 
περιθωρίου μεικτού κέρδους από 19% σε 14% (πτώση της τάξης του 26%). Αυτή η 
πτώση προήλθε κατά κύριο λόγο από τη διορθωτική πορεία των διεθνών τιμών του 
χάλυβα.  
 
Σχολιάζοντας την πορεία του πρώτου τριμήνου του έτους 2005, ο Γενικός Διευθυντής 
της ΣΙΔΜΑ κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ τόνισε ότι «είναι απόρροια ενός μειωμένου, από 
πλευράς ζήτησης, τριμήνου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, συνοδευόμενο από 
μια διορθωτική πορεία των διεθνών τιμών του χάλυβα, οι οποίες κατά τον περσινό 
χρόνο έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Η εταιρεία, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες 
της αγοράς, κατάφερε να αυξήσει ελαφρά τον κύκλο εργασιών. Τα κέρδη του 
τριμήνου επηρεάστηκαν όμως από την κυκλικότητα των τιμών. Η κυκλικότητα 
χαρακτήριζε ανέκαθεν τη διεθνή αγορά του χάλυβα και αντιμετωπίζεται εν μέρει με 
τη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων της εταιρείας. Επίσης, η αυστηρή 
παρακολούθηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης οδήγησαν στον 
περιορισμό τους κατά 2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2004».  
 
Σημειώνεται ότι η ΣΙΔΜΑ εφάρμοσε για πρώτη φορά τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ακολούθησε τις κατευθύνσεις του ΔΠΧΠ1. 
Η εφαρμογή αυτή βελτίωσε την καθαρή θέση της εταιρείας σε επίπεδο ομίλου 
(31/12/2004) κατά 42% από € 26.369 χιλιάδες σε 37.383 χιλιάδες. ευρώ. Η βελτίωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην υπεραξία που δημιούργησε η αποτίμηση των ακινήτων 
και του μηχανολογικού εξοπλισμού της εταιρείας στις τρέχουσες αξίες τους.  
 


