
Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου 2006 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΠ       
Ενοποιημένος κύκλος εργασιών μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας 107 
εκατομμύρια ευρώ σημειώνοντας αύξηση 15%.  
Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ σημειώνοντας 
αύξηση 87%.  
 
Αύξηση κατά 15% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Σιδηρεμπορικής 
Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, ο οποίος μαζί με τις 
πωλήσεις αντιπροσωπείας ανήλθε σε 107 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 93 
εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005. Η αύξηση αυτή οφείλεται 
αφενός μεν στη θετική πορεία του κλάδου διεθνώς, που ξεκίνησε από τα μέσα του 
πρώτου τριμήνου του 2006 και αφετέρου στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της 
εταιρείας από ορισμένες κατηγορίες  πελατών της.  
 
Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ 
διαμορφώθηκε το πρώτο εξάμηνο του 2006 σε 71,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 63,3 
εκατομμυρίων ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 13%. 
 
Οι πωλήσεις αντιπροσωπείας για λογαριασμό τρίτων, αυξήθηκαν κατά 19% 
φθάνοντας τα 35,4 εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2006, από 29,8 
εκατομμύρια ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2005. Στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών 
της ΣΙΔΜΑ συνεισέφεραν και οι θυγατρικές της εταιρείες ΠΑΝΕΛΚΟ και SID-PAC, 
με συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 9,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.  
Η αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε με σημαντική αύξηση του μικτού 
κέρδους κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες περίπου, σε σχέση με αυτό του πρώτου 
εξαμήνου του 2005 (από 12,4% σε 15,3%). 
 
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 11 εκατομμύρια ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 40% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2005. 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 5,5 εκατομμύρια 
ευρώ, από 2,9 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2005, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 87%. Τέλος, τα ενοποιημένα αποτελέσματα 
μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 
3,8 εκατομμύρια ευρώ, από 2,2 εκατομμύρια ευρώ την περσινή αντίστοιχη περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 70%. 
 
Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος που έχει ήδη 
ανακοινώσει και αφορά μεταξύ άλλων, στην ανέγερση ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 
στις θυγατρικές της στη Σόφια και στο Βουκουρέστι, καθώς και στην ανέγερση των 
νέων εγκαταστάσεων της στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου αναμένεται η σχετική έκδοση 
αδειών. 


