
Αποτελέσματα χρήσης 2006 της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 
  
Σημαντική, αύξηση κατά 22% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της 
Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας ΣΙΔΜΑ ΑΕ, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο 
οποίος το 2006 ανήλθε σε 224 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 183 εκατομμυρίων ευρώ το 
2005. Αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία για πρώτη φορά στην πολύχρονη ιστορία 
της σπάει το φράγμα των 200 εκατομμυρίων ευρώ στο σύνολο των πωλήσεων της. 
 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 
157 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 124 εκατομμυρίων ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 26%, ενώ οι πωλήσεις αντιπροσωπείας αυξήθηκαν από 59 
εκατομμύρια ευρώ το 2005 σε 67 εκατομμυρίων ευρώ το 2006 παρουσιάζοντας 
αύξηση 14%. 
 
Σημαντική πορεία κατέγραψε και η Θυγατρική Πανέλκο όπου αύξησε τον κύκλο 
εργασιών της κατά 30% από 17,6 εκατομμύρια ευρώ το 2005, σε 23 εκατομμύρια 
ευρώ το 2006. Ο κύκλος εργασιών για την SID-PAC Steel and Construction Products 
S.R.L στη Ρουμανία κυμάνθηκε στα 8,3 εκατομμύρια ευρώ το 2006 από τα 2,4 
εκατομμύρια ευρώ το 2005 παρουσιάζοντας αύξηση 245%, ενώ για τη  SID – PAC 
BULGARIA, η οποία σημειωτέον άρχισε τη λειτουργία της μόλις τον περασμένο 
Μάιο, ο κύκλος εργασιών κυμάνθηκε σε 4 εκατομμύρια ευρώ. 
 
Η αύξηση του κύκλου εργασιών συνοδεύτηκε από αύξηση του μικτού περιθωρίου 
κέρδους, σε επίπεδο Ομίλου, κατά 30%, από 12,2% το 2005 σε 15,8% το 2006. Το 
γεγονός αυτό οδήγησε στον υπερδιπλασιασμό τόσο των κερδών προ φόρων όσο και 
των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.  
 
Ειδικότερα, τα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 24,8 εκατομμύρια ευρώ 
το 2006 από 15 εκατομμύρια ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 64%. Τα 
ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατομμύρια ευρώ 
το 2006, από 4,4 εκατομμύρια ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 179%. 
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων 
μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 8,8 εκατομμύρια ευρώ από 2,7 εκατομμύρια Ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 220%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν αύξηση κατά 94%, από 9,3 εκατομμύρια ευρώ 
σε 18 εκατομμύρια ευρώ.  
 
Σε επίπεδο εταιρείας, τα αποτελέσματα προ φόρων της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώνονται 
σε 10,2 εκατομμύρια ευρώ το 2006 από 3,5 εκατομμύρια ευρώ το 2005, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 189%. Τα αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των 
φόρων διαμορφώθηκαν σε 7,3 εκατομμύρια ευρώ, από 2,2 εκατομμύρια ευρώ την 
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 227%. Τέλος, τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 
105% από 7 εκατομμύρια ευρώ σε 14,3 εκατομμύρια ευρώ.  
 


