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1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΟ 
2006 

 
1.1  Γενική Ανασκόπηση 
 
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 εδώ 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 του 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 25 εκατομμύρια ευρώ το 2006 από 15 εκατομμύρια 
ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 64%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα 
προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,4 εκατομμύρια ευρώ το 2006, από 4,4 
εκατομμύρια ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 181%. Τα ενοποιημένα 
αποτελέσματα μετά την αφαίρεση των φόρων και των δικαιωμάτων μειοψηφίας 
διαμορφώθηκαν σε 8,9 εκατομμύρια ευρώ από 2,7 εκατομμύρια ευρώ  
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 223%. 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, κυριαρχεί περίπου η ίδια εικόνα με τα αποτελέσματα προ 
φόρων να διαμορφώνονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ το 2006 από 3,5 εκατομμύρια 
ευρώ το 2005, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 189%. Τα αποτελέσματα μετά την 
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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.  
 
1.2  Επενδυτικό Πρόγραμμα 
 
Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα το 2006 επενδύοντας ποσό ύψους 
€ 7 εκ. περίπου από το οποίο τα € 6 εκ. αφορούσαν κεφάλια που είχαν αντληθεί από 
το Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την εισαγωγή της το 2005. Η κυριότερη επένδυση 
αφορούσε  την αγορά οικοπέδου στα Οινόφυτα, ύψους € 4,3 εκ. περίπου  με σκοπό 
τη μετεγκατάσταση μέρους της παραγωγής και των αποθηκών του Ασπροπύργου. Οι 
υπόλοιπες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό αφορούσαν: 
Επενδύσεις σε μεγάλα έργα - αγορές 

• κατασκευή νέου κτιρίου αποθηκών στη Θεσσαλονίκη εμβαδού 1.100 τ.μ.,   
• αμοιβές των μηχανικών για τις άδειες και προκαταβολές για την 

κατασκευή των αποθηκών στα Οινόφυτα, και 
• αγορά εξοπλισμού για την επεξεργασία νέων προϊόντων. 

καθώς και επενδύσεις σε τρεχούμενο εξοπλισμό. 
 
Σε επίπεδο ομίλου, η θυγατρική ΠΑΝΕΛΚΟ επένδυσε περί τα € 1,5 εκ. από τα οποία 
οι € 300 χιλ. αφορούσαν αγορά οικοπέδου 18.000 τ.μ. παρακείμενο στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λαμία και το € 1,2 εκ. αφορούσε αγορά 
μηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Οι επενδύσεις στη Βουλγαρία, από τη  SID-PAC BULGARIA S.A, ύψους € 1,7 εκ. 
αφορούν προκαταβολές για το υπό κατασκευή κέντρο επεξεργασίας χάλυβα στο 
ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας, προκαταβολές μηχανημάτων και αναβαθμίσεις των 
υπαρχόντων αποθηκών.  
 
Οι επενδύσεις στη Ρουμανία, από τη  SID-PAC Steel and Construction Products SRL, 
ύψους € 1,2 εκ. αφορούν προκαταβολές για το υπό κατασκευή κέντρο επεξεργασίας 
χάλυβα σε ιδιόκτητο οικόπεδο της εταιρείας και προκαταβολές μηχανημάτων.  
 
Τέλος, οι επενδύσεις σε συμμετοχές ανήλθαν σε € 1,1 εκ. περίπου  εκ των οποίων οι  
€ 585 χιλ. αφορούσαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
ΠΑΝΕΛΚΟ και τα υπόλοιπα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής 
στην Κύπρο, SIDMA WORLDWIDE LIMITED, μέσω της οποίας αυξήθηκε το μετοχικό 
κεφάλαιο της SID-PAC Steel and Construction Products SRL με έδρα τη Ρουμανία, 
κατά  € 465 χιλ. περίπου.  
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1.3  Διεθνής Δραστηριότητα 
 
Το 2006 ήταν έτος σημαντικής προόδου για τις θυγατρικές εταιρείες της 
Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. 
 
Η SID-PAC BULGARIA S.A ξεκίνησε τον Μάιο την εμπορία και διανομή 
χαλυβουργικών προϊόντων από τις εγκαταστάσεις στη Σόφια τις οποίες 
απέκτησε τον Νοέμβριο του 2005. Κατά τους επόμενους μήνες 
ισχυροποίησε τη θέση της στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τον όγκο των 
πωλήσεων, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση και αναλαμβάνοντας, 
από τον Οκτώβριο, τη διανομή των προϊόντων μορφοσιδήρου παραγωγής 
του Ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ στην αγορά της Βουλγαρίας. Παράλληλα, ξεκίνησε 
την κατασκευή νέου βιομηχανικού κτιρίου 4.200 τ.μ., το οποίο θα 
στεγάσει σύγχρονο κέντρο επεξεργασίας. Το νέο κέντρο επεξεργασίας 
αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο εξάμηνο του 2007. Κατά το τέλος του 
2006 η εταιρεία απασχολούσε 25 άτομα. 
 
Η SID-PAC STEEL AND CONSTRUCTION PRODUCTS SRL Ρουμανίας 
(ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 2005) διεύρυνε το πελατολόγιό 
της προσεγγίζοντας περισσότερους τελικούς χρήστες, ενίσχυσε τη θέση 
της στην αγορά του Βουκουρεστίου (το οποίο αποτελεί τη γεωγραφική της 
βάση) και παράλληλα ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια επέκτασης 
του δικτύου στην πολλά υποσχόμενη επαρχία. Το Σεπτέμβριο ξεκίνησε την 
κατασκευή σύγχρονου κέντρου επεξεργασίας 6.300 τ.μ. στις νέες 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Η έναρξη λειτουργίας του, που 
προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί το 2ο εξάμηνο του 2007, 
αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της εταιρείας. Κατά το τέλος 
του 2006 η εταιρεία απασχολούσε 23 άτομα. 
  

 
 

1.4  Συγκυρίες της αγοράς – παράγοντες που επηρέασαν την εταιρεία  
 
Το 2006 ξεκίνησε δυναμικά. Από τα μέσα Φεβρουαρίου άρχισε η σταδιακή άνοδος 
των τιμών στη διεθνή αγορά. Η άνοδος αυτή εντάθηκε το Μάρτιο και προκάλεσε 
ενισχυμένη ζήτηση στην εγχώρια αγορά.  Τα χαμηλά επίπεδα αποθεμάτων, τόσο 
στον ανταγωνισμό μας όσο και στους πελάτες, διευκόλυναν το αγοραστικό 
ενδιαφέρον. Οι τιμές πώλησης ακολούθησαν και αυτές ανοδική πορεία, όχι όμως σε 
ανάλογο ρυθμό με αυτόν των Χαλυβουργείων. 
 
Το δεύτερο τρίμηνο εξελίχθηκε θετικά με τη διεθνή αγορά να διατηρείται σταθερή 
χωρίς να παρατηρηθούν φαινόμενα χαλάρωσης. Αντίθετα σε ορισμένα είδη η κούρσα 
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των αυξήσεων συνεχίστηκε και οι ποσότητες που τα Χαλυβουργεία διέθεσαν στους 
πελάτες ήταν εξαιρετικά περιορισμένες. Κάποια φαινόμενα κόπωσης που 
εμφανίστηκαν από ορισμένους πελάτες, από τις διαρκείς αυξήσεις, δεν οδήγησαν σε 
μείωση των τιμών. 
 
Το τρίτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από την διαρκώς αυξανόμενη παρουσία κινέζικων 
προσφορών στην Ευρωπαϊκή Αγορά σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Τα 
Ευρωπαϊκά Χαλυβουργεία δεν ακολούθησαν τις τιμές αυτές μέχρι τον Σεπτέμβριο, με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν απώλειες στο μερίδιο της αγοράς τους και να 
αναγκαστούν στη συνέχεια να προσφέρουν μεγάλες εκπτώσεις για να το 
ανακτήσουν. 
 
Τέλος, το τέταρτο τρίμηνο συνεχίστηκε η αθρόα εισαγωγή υλικών κυρίως στη Ν. 
Ευρώπη, από την Άπω Ανατολή, γεγονός που δημιούργησε πτώση των τιμών σε 
ορισμένα προϊόντα. Οι προοπτικές όμως του πρώτου τριμήνου 2007 διαγράφονται 
καλύτερες, δοθέντος ότι η ζήτηση βελτιώνεται βοηθούμενη από την σταδιακή 
αύξηση των διεθνών τιμών σε όλα τα είδη. 
 

2.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

2.1  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2006 
 
Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 1.1 – 31.12.2006 έχουν ως εξής: 
 

ΟΜΙΛΟΣ
1.1 - 

31.12.2006
1.1 - 

31.12.2005
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 156.841.601 124.213.521 26,3%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 67.140.485 59.058.696 13,7%
Σύνολο Πωλήσεων 223.982.086 183.272.217 22,2%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 18.048.736 9.295.933 94,2%
Κέρδη προ φόρων 12.311.552 4.406.223 179,4%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους και δικαιώματα μειωψηφίας

8.797.681 2.745.283 220,5%

Περιθώριο EBITDA 11,51% 7,48% 53,8%
Καθαρό περιθώριο κέρδους 5,61% 2,21% 153,8%  
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ΕΤΑΙΡΙΑ
1.1 - 

31.12.2006
1.1 - 

31.12.2005
Δ (%)

Κύκλος Εργασιών 130.739.181 107.119.507 22,0%
Πωλήσεις Αντιπροσωπείας 67.140.485 59.058.696 13,7%
Σύνολο Πωλήσεων 197.879.666 166.178.203 19,1%
Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA) 14.279.637 6.983.665 104,5%
Κέρδη προ φόρων 10.169.743 3.516.253 189,2%
Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά από 
φόρους

7.339.112 2.245.996 226,8%

Περιθώριο EBITDA 10,92% 6,52% 67,5%
Καθαρό περιθώριο κέρδους 5,61% 2,10% 167,7%  
 
Από τα παραπάνω είναι εμφανής για μία ακόμα χρονιά η επίδραση της κυκλικότητας 
της αγοράς του χάλυβα στα αποτελέσματα της εταιρείας. Αυτό που αξίζει να 
σημειωθεί εδώ είναι το γεγονός ότι, παρά την κυκλικότητα της αγοράς,  μελετώντας 
τα αποτελέσματα των τελευταίων χρόνων, διαγράφεται καθαρά μία ανοδική τάση σε 
όλα τα μεγέθη της εταιρείας. Αυτό φαίνεται και από το παρακάτω σχήμα που 
απεικονίζει συνοπτικά τα κυριότερα μεγέθη της εταιρείας για τα τελευταία έξι χρόνια. 
 

 
 
 
 

2.2 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες ενέργειες 
αντιμετώπισής τους από την εταιρεία είναι οι παρακάτω: 
 

 
 Κίνδυνος Προβλέψεις της εταιρείας 

1.  Πιστωτικός 
Κίνδυνος 
(Κίνδυνος 
επισφάλειας 
πελατών) 

Ο όμιλος  ακολουθεί την πολιτική της ασφάλειας 
των πιστώσεων, μέσω ασφαλιστικών εταιρειών. 
Περίπου το 75% με 80% των απαιτήσεων της  
είναι ασφαλισμένο και ως εκ τούτου δεν 
δημιουργούνται  σημαντικές συγκεντρώσεις 
πιστωτικού κινδύνου. Επιπλέον έχει ιδρύσει τμήμα 
πιστωτικού ελέγχου που ασχολείται αποκλειστικά 
με την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 
των πελατών της καθώς και τα μέγιστα επιτρεπτά 
όρια πίστωσης.  

2. Επιτοκιακός 
κίνδυνος 

(επιδρά στο κόστος 
χρηματοδότησης) 

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει, με διάφορες τράπεζες, 
συναλλαγές διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου με 
αποτέλεσμα η τρέχουσα αύξηση των επιτοκίων, 
εφόσον παραμείνει μέσα στα προβλεπόμενα 
πλαίσια, δεν επηρεάζει το κόστος 
χρηματοδότησης της εταιρείας. Συγκεκριμένα το 
60% του μακροπρόθεσμου δανεισμού της είναι 
καλυμμένο για αυξήσεις επιτοκίων πάνω από το 
4%.   

3. Κίνδυνος 
ρευστότητας 

• Η εταιρεία μέσω των συνεργαζόμενων 
τραπεζών εξασφαλίζει τα αναγκαία πιστωτικά 
όρια χρηματοδότησης. 

• Η εταιρεία χρησιμοποιεί κατά περίπτωση ειδικά 
χρηματοοικονομικά εργαλεία (π.χ. leasing, κ.α.) 

• Η εταιρεία με διασπορά σε μεγάλο πλήθος 
πελατών περιορίζει τους κινδύνους. Αξίζει εδώ 
να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει πάνω από 
2,700 ενεργούς πελάτες και ότι κανείς από 
αυτούς δεν κατέχει ποσοστό πάνω από 2% στον 
κύκλο εργασιών της. 

4. Αυξομείωση τιμών 
πρώτων υλών 

 

Το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας 
επηρεάζεται θετικά στην περίπτωση ανοδικών 
τιμών των πρώτων υλών και αρνητικά στην 
αντίθετη περίπτωση. Η εταιρεία εφαρμόζει 
σταθερή πολιτική αποθεμάτων ενώ μέσω της 
πολύχρονης συνεργασίας της με τους 
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προμηθευτές της φροντίζει να ενημερώνεται το 
συντομότερο δυνατό για τις ανοδικές ή καθοδικές 
τάσεις στις τιμές των πρώτων υλών της. 

 
 

2.3  ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕΡΙΣΜΑ 
 

I. Η τιμή της μετοχής το 2006 επανήλθε στα επίπεδα εισαγωγής της στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών (Μάιος 2005) και προς το τέλος της χρήσης τα 
ξεπέρασε κλείνοντας στην τιμή των 5,96 ευρώ την 29/12/2006.  

 
II. Το Δ.Σ. της ΣΙΔΜΑ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα της χρήσης 2006, 

την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας, τις προοπτικές, καθώς και τα 
δεδομένα του ευρύτερου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος προτίθεται να 
εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα 
συγκληθεί στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2006, τη διανομή 
μερίσματος συνολικού ποσού  € 2,500,000 που αντιστοιχεί σε ποσό € 0,25 ανά 
μετοχή. Το προτεινόμενο μέρισμα διαμορφώνει καθαρή μερισματική απόδοση 
της τάξης του 4.2%, με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 29η 
Δεκεμβρίου 2006.  

 
3.  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007 
 

Στο πρώτο τρίμηνο του 2007 προβλέπεται η σταδιακή αύξηση των τιμών των 
χαλυβουργικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Η παρατεταμένη καλοκαιρία, τόσο 
στην Ε. Ένωση όσο και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, επέτρεψαν την 
απρόσκοπτη εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, δημιουργώντας αυξημένη ζήτηση 
χαλυβουργικών προϊόντων.  Οι χώρες του Περσικού έχουν εξαιρετική οικοδομική 
ανάπτυξη και  η Άπω Ανατολή εξακολουθεί να δίνει έντονο παρών στην Ευρώπη, 
αλλά με υψηλότερες τιμές μετά τη σταδιακή κατάργηση κάποιων επιδοτήσεων στις 
εξαγωγές της Κίνας.  
Οι Βαλκανικές χώρες διατηρούν πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ιδιαίτερα μετά την 
εισαγωγής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο η Ρουμανία, όσο και η Βουλγαρία 
προχωρούν σε σοβαρά έργα υποδομής, γεγονός που ευνοεί την κατανάλωση 
χάλυβα.  
Συγχρόνως συνεχίζεται η συγχώνευση μεγάλων χαλυβουργείων, ακολουθώντας το 
περυσινό παράδειγμα Arcelor – Mittal, με την ένωση της Corus με την Tata Steel. 
Αντίστοιχες κινήσεις προγραμματίζονται και στην Κίνα, όπου το κράτος ενθαρρύνει 
τη δημιουργία μεγαλύτερων μονάδων παραγωγής. Η διαδικασία αυτή οδηγεί 
σταδιακά στη μείωση του έντονου ανταγωνισμού και της κυκλικότητας των τιμών 
του χάλυβα, σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Η ελληνική αγορά εμφανίζεται, τους πρώτους μήνες του 2007, ελαφρά αυξημένη σε 
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η απουσία του χειμώνα βοηθά στην 
εικόνα αυτή και η διεθνής συγκυρία στη βελτιωμένη εικόνα των τιμών.  

    Ταύρος  16  Φεβρουαρίου  2007 
    Το   Διοικητικό  Συμβούλιο 
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