
Αποτελέσματα Χρήσης 2008 της ΣΙΔΜΑ ΑΕ 
 

• Αύξηση 22% σημείωσε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ.   
• Θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους € 9, 5 εκ. σε επίπεδο Ομίλου 

και € 5,1 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας. 
 
Το 2008 ξεκίνησε με τις καλύτερες προοπτικές για την εταιρεία και τον κλάδο 
γενικότερα. Το πρώτο εξάμηνο η εταιρεία κατέγραφε ιστορικά κέρδη. Στη συνέχεια 
όμως και ιδιαίτερα το τελευταίο τετράμηνο, άρχισε η απότομη πτώση των τιμών των 
πρώτων υλών με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των μικτών περιθωρίων κέρδους. Η 
κύρια αιτία που προκάλεσε αυτή τη μεταστροφή είναι η διεθνής οικονομική ύφεση 
που οδήγησε σε αναστολή των επενδύσεων, στην δραστική μείωση της 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες με ταυτόχρονη αύξηση του 
κόστους δανεισμού και στην δυσκολία  των Ασφαλιστικών εταιρειών να καλύψουν 
με ικανοποιητικά ασφαλιστικά όρια μεγάλο μέρος των πελατών.  
Το 2008 όμως υπήρξε μία χρονιά ανάπτυξης στο Εξωτερικό. Συνεχίστηκαν οι 
επενδύσεις με την εξαγορά του 100% της συμμετοχής μας στις θυγατρικές 
Βουλγαρίας και Ρουμανίας καθώς και η σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας της 
εταιρείας σε αυτές τις χώρες. Επίσης, ολοκληρώθηκε η επένδυση στα Οινόφυτα με 
την κατασκευή σύγχρονων γραφείων Διοίκησης και τη μεταφορά τους από τις 
εγκαταστάσεις της Π. Ράλλη, με αποτέλεσμα την ετήσια εξοικονόμηση ενοικίων € 
400 χιλ. περίπου.  
Όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, αύξηση σημείωσε ο συνολικός κύκλος 
εργασιών της Ομίλου, μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας, ο οποίος για πρώτη 
φορά άγγιξε τα 287 εκατομμύρια ευρώ. Αν σε αυτά προστεθούν και οι πωλήσεις της 
θυγατρικής στη Ρουμανία του πρώτου πενταμήνου του έτους, οι οποίες δεν έχουν 
ενοποιηθεί (από τις πωλήσεις του έτους έχουν συμπεριληφθεί μόνο εκείνες των 
τελευταίων επτά μηνών, καθόσον η εξαγορά του 100% της εταιρείας 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2008), τότε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 
Ομίλου ανήλθε στα 300 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Το ποσοστό των πωλήσεων του 
Ομίλου σε αγορές εκτός Ελλάδας ανήλθε το 2008 στο 23% από το 14% το 2007. 
Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ διαμορφώθηκε σε 
217 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 178 εκατομμυρίων ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 22% ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε 
στα 287 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 251 εκατομμυρίων ευρώ το 2007, ήτοι αυξημένος 
κατά 14%. H Θυγατρική Πανέλκο παρουσίασε ελαφρά μείωση στα τάξης του 6% 
στον κύκλο εργασιών της, από 26,9 εκατομμύρια ευρώ το 2007 σε 25,2 εκατομμύρια 
ευρώ το 2008. Ο κύκλος εργασιών της SIDMA Romania κυμάνθηκε στα 32 
εκατομμύρια ευρώ το 2008 από τα 18 εκατομμύρια ευρώ το 2007 παρουσιάζοντας 
αύξηση 78% ενώ η  SIDMA Bulgaria αύξησε τον κύκλο εργασιών της κατά 45% από 
τα 14 εκατομμύρια ευρώ το 2007 στα 21 εκατομμύρια ευρώ το 2008. 
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ μαζί με τις πωλήσεις 
αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε σε 223 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 212 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2007, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 5%.  Τα αποτελέσματα 
επιβάρυνε πρόβλεψη ποσού ίσου με 2,1 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσε την 
υποτίμηση των αποθεμάτων λόγω της κατακόρυφης πτώσης των τιμών των πρώτων 
υλών κατά τους τελευταίους μήνες του έτους. Τα αποτελέσματα προ φόρων, πριν από 
την υποτίμηση των αποθεμάτων, διαμορφώθηκαν σε 2,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 
19% και διαμορφώθηκαν σε 9,7 εκατομμύρια ευρώ. 



Μετά την υποτίμηση των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν 
σε 0,34 εκατομμύρια ευρώ το 2008 από 4,1 εκατομμύρια ευρώ το 2007, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 92%. Τα μετά φόρων αποτελέσματα, μετά την 
επίδραση της απαίτησης της αναβαλλόμενης φορολογίας, διαμορφώθηκαν σε 0,39 
εκατομμύρια ευρώ, από 1,7 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 78%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά 7% από 8,1 εκατομμύρια ευρώ σε 
7,5 εκατομμύρια ευρώ.   
Σε επίπεδο Ομίλου, πριν από την υποτίμηση των αποθεμάτων, τα κέρδη μετά φόρων 
διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση κατά 5% και διαμορφώθηκαν σε 13,4 
εκατομμύρια ευρώ. 
Λαμβάνοντας υπόψη την υποτίμηση των αποθεμάτων, τα περιθώρια μικτού κέρδους 
συρρικνώθηκαν κατά 14,5% από 11,5% το 2007 σε 9,8% το 2008. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 657 χιλ. ευρώ το 2008, 
από κέρδη 5,6 εκατομμύρια ευρώ το 2007. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά την 
αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές 
ύψους 795 χιλ. ευρώ από κέρδη 2,6 εκατομμύρια ευρώ το 2007.  Τέλος τα κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά 11,7% από 
12,8 εκατομμύρια ευρώ σε 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Σημειωτέων ότι το αποτέλεσμα 
επηρέασε αρνητικά η SIDMA Ρουμανίας που κατέγραψε συναλλαγματικές ζημιές 
ύψους 853 χιλ. ευρώ, καθώς το τοπικό νόμισμα υποτιμήθηκε κατά 7% περίπου κατά 
το τελευταίο τρίμηνο του έτους.   
Όσον αφορά τις λειτουργικές ταμειακές ροές, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και 
εταιρείας, παρουσιάζονται θετικές λόγω της μείωσης των απαιτήσεων από τους 
πελάτες μετά από την επιτυχημένη αυστηρή πιστωτική πολιτική που εφάρμοσε η 
εταιρεία το 2008. Η αύξηση των αποθεμάτων που παρατηρείται οφείλεται στη 
μείωση των προϋπολογισμένων πωλήσεων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους και 
στην υστέρηση που υφίσταται μεταξύ των παραγγελιών προς τους προμηθευτές και 
στην άφιξη των εμπορευμάτων κατά τρεις μήνες, κατά μέσο όρο, περίπου.  Οι 
λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 9,5 εκατομμύρια ευρώ 
το 2008 από -7,6 εκατομμύρια ευρώ το 2007 ενώ σε επίπεδο εταιρείας 
διαμορφώθηκαν σε 5,1 εκατομμύρια ευρώ το 2008 από -7,1 εκατομμύρια ευρώ το 
2007.  
 


