
 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΣΙΔΜΑ Α.Ε. 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 

Ανακοίνωση περί σχολιασμού των οικονομικών καταστάσεων για το α΄ τρίμηνο του οικονομικού 

έτους 2014 

 

Με αύξηση του κύκλου εργασιών ολοκλήρωσε η ΣΙΔΜΑ Α.Ε. το πρώτο τρίμηνο του 2014, τόσο σε 

επίπεδο μητρικής όσο και σε ενοποιημένο. Στην αύξηση αυτή συνετέλεσαν αφενός μεν στην μητρική 

η βελτίωση των εξαγωγών της, αφετέρου δε στον ενοποιημένο η αύξηση τόσο των εξαγωγών της 

θυγατρικής Πανέλκο όσο και των πωλήσεων της θυγατρικής Sidma Bulgaria.  

 

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 

διαμορφώθηκε στα 24,2 εκ. ευρώ, έναντι 23,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (αύξηση 

4,4 %), ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 31,0 εκ. ευρώ έναντι 30,3 εκ. 

ευρώ  τον προηγούμενο χρόνο (αύξηση 2,4 %).  

Σε επίπεδο Ομίλου, τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιά 

12,6 χιλ. ευρώ από κέρδη 379 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της έκτακτης επιστροφής 200 χιλ. ευρώ 

περίπου στο ΛΑΓΗΕ, ποσό που αφορούσε μέρος της παροχής ενέργειας φωτοβολταϊκών χρήσης 2013. 

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ύψους 2,2 εκ. ευρώ και είναι οριακά αυξημένα  σε 

σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο λόγω της παραπάνω έκτακτης επιστροφής.  

 

Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανήλθε στα 

14,5 εκ., αυξημένος κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ενώ μαζί με τις 

πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 21,3 εκ. ευρώ  από 20,3 εκ. ευρώ αντίστοιχα (αύξηση 

5,4 %). Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές 66 χιλ. 

ευρώ επηρεασμένα από την έκτακτη επιστροφή ύψους 200 χιλ. ευρώ περίπου που προαναφέραμε, 

ενώ τα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 1,6 εκ. ευρώ από 1,2 εκ. την αντίστοιχη περσινή 

περίοδο. Την επιδείνωση των αποτελεσμάτων επηρέασαν και τα αυξημένα χρηματοοικονομικά έξοδα 

της εταιρείας κατά 100 χιλ. ευρώ περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  

 

Με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς η στρατηγική του Ομίλου ΣΙΔΜΑ εξακολουθεί να είναι η 

διατήρηση της ρευστότητας και η ανάπτυξη των θυγατρικών του, με έμφαση στην αύξηση της των 

πωλήσεων εκτός Ελλάδος σε επίπεδο Ομίλου. Σήμερα οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανέρχονται στο 

35% των συνολικών πωλήσεων, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

 



 
 

 

 

Στα παραπάνω πλαίσια η ΣΙΔΜΑ διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους 12,4 εκ. ευρώ ενώ προσπαθεί 

διαρκώς να ελαττώνει τις ανάγκες της σε κεφάλαια κίνησης μέσω της μείωσης των ημερών πίστωσης 

της πελατείας της, που έχουν ήδη βελτιωθεί κατά 5 ημέρες σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή 

περίοδο. 

 

Το υπόλοιπο του 2014 αναμένουμε πως θα είναι εξίσου δύσκολο με τις προηγούμενες περιόδους, 

καθώς το κόστος της δημοσιονομικής προσαρμογής διαχέεται  στο σύνολο της οικονομίας. Εντούτοις, 

έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση, όπως απεικονίζεται και στο δείκτη οικονομικού κλίματος των 

τελευταίων μηνών, ότι ολοκληρώνεται ένας κύκλος παρεμβάσεων και επίκειται πλέον η 

σταθεροποίηση της οικονομίας. Ελπίζουμε το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για την Ελλάδα στο 

εξωτερικό να μεταφραστεί σε εισροή κεφαλαίων και στην έναρξη υλοποίησης έργων, τόσο ιδιωτικών 

όσο και δημοσίων.  

 

 


