Δελτίο Τύπου
Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ 2011
Τν πξώην ελλεάκελν ηνπ έηνπο ν Όκηινο ΣΙΓΜΑ παξνπζίαζε, ζε ζρέζε κε ηελ
αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν:


Μείσζε Κύθινπ εξγαζηώλ θαηά 2,5 %



Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ εθηόο Διιάδαο θαηά 30%



Μείσζε ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά 5%



Αύμεζε ΔΒΙΤDA θαηά 6%

θαη δεκηέο πξν θόξσλ 7 εθ. επξώ ζε ζρέζε κε δεκίεο 6 εθ. επξώ πέξπζη.
Τν πξώην ελλεάκελν ηνπ 2011, παξά ηελ έληνλε απαηζηνδνμία ε νπνία είλαη δηάρπηε ζε
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηε ζπλερηδόκελε ππνρώξεζε ηεο θαηαλαισηηθήο
εκπηζηνζύλεο, ε Δηαηξεία βειηίσζε ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηά ηεο (EBITDA) ζε ζρέζε
κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλό, εζηηάδνληαο ηηο πξνζπάζεηέο ηεο ζηελ δηαηήξεζε ηνπ
κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά, ζηε δηαξθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηεο εμόδσλ θαη ζηελ
πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο. Σπγρξόλσο εζηίαζε
πεξηζζόηεξν ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αλάπηπμε ζην εμσηεξηθό κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ
πσιήζεσλ ηεο εθηόο Διιάδαο.
Αλαιπηηθόηεξα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ θαηά ην πξώην ελλεάκελν
δηακνξθώζεθε ζηα 86 εθ. επξώ, έλαληη 89 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010,
παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 2,5 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο
δηακνξθώζεθε ζηα 110 εθ. επξώ από 116 εθ. επξώ ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν.
Σε επίπεδν Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο ύςνπο 7 εθ. επξώ από δεκίεο ύςνπο 6 εθ. επξώ, ελώ ηα
απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) απμήζεθαλ θαηά 6% ζηα
1,2 εθ. επξώ ζε ζρέζε κε ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2010. Η αύμεζε ησλ δεκηώλ ζε
ζρέζε κε πέξπζη, ζε αληίζεζε κε ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ,
νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ηεο εηαηξείαο. Σπγθεθξηκέλα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελληακήλνπ απμήζεθαλ θαηά 1,8 εθ. επξώ πεξίπνπ ή 41% ζε ζρέζε
κε πέξπζη.
Σε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ θαηά ην πξώην ελλεάκελν
δηακνξθώζεθε ζηα 48 εθ. επξώ, έλαληη 52 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010,
παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 9 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο

δηακνξθώζεθε ζηα 72 εθ. επξώ

από 80 εθ. επξώ

ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Τα

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, παξνπζίαζαλ
δεκηέο ύςνπο 4,5 εθ. επξώ από δεκηέο ύςνπο 4 εθ. επξώ ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν
θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηπιαζηάζηεθαλ από 200 ρηι. επξώ ηνλ Σεπη.
ηνπ 2010 ζε 400 ρηι. επξώ ηνλ Σεπη. ηνπ 2011. Η αύμεζε ησλ δεκηώλ, ζε αληίζεζε κε
ηε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απνηειεζκάησλ, νθείιεηαη όπσο θαη ζε επίπεδν Οκίινπ
ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ θαη θαη’επέθηαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ
ηεο εηαηξείαο θαηά 1,3 εθ. επξώ πεξίπνπ ή 54% ζε ζρέζε κε πέξπζη.
Οη ζεκαληηθόηεξεο ελέξγεηεο ηνπ Οκίινπ θαηά ην πξώην ελληάκελν ηνπ 2011 είλαη νη
αθόινπζεο:
1. Η ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ΣΙΓΜΑ ζην εμσηεξηθό. Τν πνζνζηό ησλ
πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ αλήιζε ην πξώην ελλεάκελν
ηνπ 2011 ζην 35% επί ηνπ ζπλόινπ, ζε ζρέζε κε 27% πνπ ήηαλ ην πξώην
ελλεάκελν ηνπ 2010, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 30%.
2. Η πεξαηηέξσ κείσζε ηόζν ζε επίπεδν Οκίινπ όζν θαη Δηαηξείαο ησλ
ιεηηνπξγηθώλ ηνπο εμόδσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν,
θαηά 5% ή 510 ρηι. επξώ θαη 7,5% ή 575 ρηι. επξώ αληίζηνηρα.
3. Η αλαλέσζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ ηεο εηαηξείαο, ηνλ Σεπηέκβξην,
ύςνπο 49 εθ. επξώ γηα 5 έηε θαη 10,5 εθ. επξώ γηα 2 έηε αληίζηνηρα.
4. Η ππνγξαθή ζπκβάζεσλ κε ηε ΓΔΣΜΗΔ άδεησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ηζρύνο
3,5 ΜW γηα ηελ ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο. Η ζηαδηαθή πινπνίεζε απηήο ηεο επέλδπζεο ζα μεθηλήζεη ην πξώην
ηξίκελν ηνπ 2012.

Η παξαηεηακέλε αβεβαηόηεηα ζηελ εμέιημε ηεο δηεπζέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνύ ρξένπο ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάια πξνβιήκαηα ζηελ εγρώξηα αγνξά. Η
αδπλακία ησλ Τξαπεδώλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ επαξθώο ηηο επηρεηξήζεηο πξνθαιεί
νηθνλνκηθή αζθπμία ζε πνιιέο από απηέο. Σε απηό ην πεξηβάιινλ ε εηαηξεία έρνληαο
εμαζθαιίζεη ηελ καθξνρξόληα ρξεκαηνδόηεζε ηεο, ζέηεη σο βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ηε
δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο, ηε δηαξθή πξνζαξκνγή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ηεο θόζηνπο ζηελ
ζπξξηθλνύκελε εγρώξηα αγνξά θαη ηε θάιπςε ηνπ θελνύ πνπ δεκηνπξγεί απηή ε
ζπξξίθλσζε κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηεο δίλεη ε παξνπζία ηεο
ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ, θπξίσο κέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο.

