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Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 

2013 

Το 2013 ήταν η έκτη κατά σειρά χρονιά συρρίκνωσης της Ελληνικής Οικονομίας, με την 

ύφεση να αγγίζει το 4%. Η επιδείνωση της Ελληνικής οικονομίας καταγράφεται και στη 

μείωση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6% το 2013 και 32% σε σχέση με το 2007. 

Ταυτόχρονα όμως ήταν και μια χρονιά καμπής, αφού για πρώτη φορά φαίνεται να 

αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα των διπλών ελλειμμάτων, του 

δημοσιονομικού και των τρεχουσών συναλλαγών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις της σταδιακής εξόδου από την ύφεση. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013, με την 

δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος, την αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων και 

γενικότερα την ανακοίνωση μικρότερης ύφεσης από την αναμενόμενη, τοποθετήθηκαν τα 

πρώτα σοβαρά θεμέλια της ανάκαμψης έπειτα από μια εξαετή, συνεχή και εντονότατη 

υποχώρηση.  

 

Σε αυτό το περιβάλλον η ΣΙΔΜΑ αύξησε τον όγκο πωλήσεων της μειώνοντας ταυτόχρονα τις 

ζημιές της τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και Εταιρείας. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου, ο 

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 99 εκ., μειωμένος μόλις κατά 1% σε σχέση με αυτόν 

του 2012, παρόλο ότι οι μέσες τιμές πώλησης του 2013 υποχώρησαν κατά 6,6% σε σχέση με 

αυτές του 2012. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Εταιρείας για λογαριασμό τρίτων, ο 

κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα € 128 εκ. από € 132 εκ. το 2012, παρουσιάζοντας πτώση 

κατά 2,9%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 0,32 εκ. ζημιά  από € 1,1 εκ. 

ζημιά το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 70%. Τα αποτελέσματα προ 

φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημία  € 9,9 εκ. σε σχέση με ζημία € 11,9  εκ. το 2012, 

παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 16,5%.  

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ διαμορφώθηκε στα € 55 εκ. από € 56 εκ. 

το 2012 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2%. Συνυπολογίζοντας τις πωλήσεις της Εταιρείας για 

λογαριασμό τρίτων (αντιπροσωπεία), οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα € 85 εκ. από € 88 

εκ. το 2012, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,8%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και 



επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) είναι € 252 χιλ., έναντι € 91 χιλ. το 

προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 176% ενώ στα αποτελέσματα  προ φόρων 

σημειώθηκαν ζημίες € 7,9 εκ. έναντι ζημιών € 9,2 εκ. στην προηγούμενη χρήση, 

παρουσιάζοντας βελτίωση της τάξης του 14%. Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβάρυνε 

πρόβλεψη απομείωσης των συμμετοχών εξωτερικού ύψους € 2,0 εκ..  

 

Πρωταρχικός στόχος της ΣΙΔΜΑ παραμένει και το 2014 η διατήρηση της ρευστότητας, μέσω 

της σωστής διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Η ΣΙΔΜΑ ακολουθώντας την πορεία των 

τελευταίων ετών πέτυχε την μείωση των ημερών πίστωσης των πελατών της το 2013 σε 

ποσοστό 11%, με αποτέλεσμα την μείωση των εμπορικών κεφαλαίων κίνησης κατά 15% ή € 

6,9 εκ. σε επίπεδο Ομίλου και κατά 22% ή  € 5,8 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας. Επιπλέον μείωσε 

οριακά  τον δανεισμό της το 2013 κατά 1,6% ή € 1,2 εκ. σε επίπεδο Εταιρείας και κατά 3,1% 

ή € 3,5 εκ. σε επίπεδο Ομίλου. Τέλος τα ταμειακά της διαθέσιμα ανήλθαν στο τέλος της 

χρήσης σε € 12,8 εκ. για τον Όμιλο  και € 9,1 εκ. για την Εταιρεία αντίστοιχα. 

 

 


