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Αζήλα, 31 Απγνύζηνπ 2011  

 

Σα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηόζν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο όζν θαη ηνπ Οκίινπ γηα ην Α’ 

εμακήλνπ ηνπ 2011, αλ θαη επηηεύρζεθαλ ππό ηδηαίηεξα δπζκελείο ζπλζήθεο, 

εκθαλίδνληαη κεησκέλα όζνλ αθνξά ζηηο πσιήζεηο αιιά εκθαλώο βειηησκέλα ζε επίπεδν 

ιεηηνπξγηθήο θεξδνθνξίαο έλαληη ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζε επίπεδν Οκίινπ, ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα επξώ 58,0 εθ. 

από 62,4 εθ. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο 

εηαηξίαο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 ν 

θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα 74,9 εθ. επξώ από  83,7  επξώ ην πξώην εμάκελν 

ηεο πεξπζηλήο ρξήζεο. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ζεκείσζαλ άλνδν 81,8% θαη δηακνξθώζεθαλ 

ζηα 1,4 εθ. επξώ έλαληη 0,8 εθ. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο. Tα 

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, βειηηώζεθαλ ζε ζρέζε κε πέξπζη θαη δηακνξθώζεθαλ ζε 

δεκία 3,8 εθ. επξώ ζε ζρέζε κε δεκηά 4,2 εθ. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. ην 

γεγνλόο απηό βνήζεζε ε κηθξή βειηίσζε ηνπ πεξηζσξίνπ κηθηνύ θέξδνπο θαηά 2% 

πεξίπνπ θαζώο θαη ε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαηά 13%.    

 

ε επίπεδν εηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΙΓΜΑ δηακνξθώζεθε ζηα 34,3 εθ. επξώ 

από 38,2 εθ. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. πλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο 

εηαηξίαο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), νη πσιήζεηο δηακνξθώζεθαλ ζηα 51,1 

εθ. επξώ από  59,5 εθ. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. Σα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

παξνπζίαζαλ επίζεο ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε απηά ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη 

δηακνξθώζεθαλ ζηηο 765 ρηι. επξώ από 336 ρηι. επξώ ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 ήηνη 

βειηίσζε 128%, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηά 2,6 εθ. επξώ 

έλαληη δεκίαο 2,4 εθ. επξώ ην  πξνεγνύκελν έηνο. ε επίπεδν εηαηξείαο ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα κεηώζεθαλ θαηά 11% ζε ζρέζε κε απηά ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο ελώ ην 

πεξηζώξην κηθηνύ θέξδνπο παξνπζίαζε αύμεζε θαηά 19%. 

 

Γηεζλήο Γξαζηεξηόηεηα 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ζηα Βαιθάληα παξνπζίαζαλ, ε κελ SIDMA ROMANIA αύμεζε ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ θαηά  8%, ε δε SIDMA BULGARIA παξέκεηλε ζηα πεξπζηλά επίπεδα. 

Δπηπιένλ, ε ζπλεηζθνξά ησλ πσιήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνύ ζην ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 

ηνπ Οκίινπ απμήζεθε από 25% ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010 ζε 34% ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2011 ήηνη θαηά 36%.  

 

Ο ΟΜΙΛΟ, ηε ηειεπηαία δηεηία, θαηαβάιεη ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα ζηελ επέθηαζε ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ είηε κέζσ εμαγσγώλ ηεο κεηξηθήο είηε κέζσ ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο 

ηνπ εμσηεξηθνύ. ηα πιαίζηα απηά ε SIDMA ROMANIA πξνρώξεζε ζηελ ελνηθίαζε 
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βηνκεραληθνύ ρώξνπ γηα ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, ην επόκελν ηξίκελν, θέληξνπ δηαλνκήο 

ησλ πξντόλησλ ηεο ζηελ Timisoara ε νπνία απνηειεί ζεκαληηθό βηνκεραληθό θέληξν ηεο 

Ρνπκαλίαο.  

 
 

Ρεπζηόηεηα θαη Γαλεηζκόο  

ηηο 30 Ινπλίνπ ηνπ 2011, ε ΙΓΜΑ είρε ηακηαθά δηαζέζηκα ύςνπο 18,3 εθ. επξώ ελώ ν 

θαζαξόο ηξαπεδηθόο δαλεηζκόο ηεο εηαηξείαο αλεξρόηαλ ζηα 60 εθ. επξώ. Η εηαηξεία 

ππέγξαςε κε ηηο ηξάπεδεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη ζπκβάζεηο γηα ηελ  

αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ καθξνπξόζεζκσλ δαλείσλ ηεο πνπ σξηκάδνπλ κέζα ζην 2011 

θαη ηελ κεηαθνξά ηεο απνπιεξσκήο ηνπο γηα κελ νκνινγηαθό δάλεην ύςνπο 10,5 εθ. 

επξώ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 ελώ γηα έηεξν νκνινγηαθό δάλεην ύςνπο 49 εθ. επξώ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2016. Η αλαρξεκαηνδόηεζε ησλ δαλείσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ην 

ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 2011. 

 

Μεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ Αζπξνπύξγνπ 

Οινθιεξώζεθε ε κεηαθνξά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζπξνπύξγνπ ζηα Οηλόθπηα θαη 

δηεθόπεη ε ιεηηνπξγία ηεο εθεί απνζήθεο κε ζθνπό ηελ επίηεπμε νηθνλνκηώλ θιίκαθαο θαη 

ηελ δηάζεζε πξνο εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αζπξνπύξγνπ.  

 

Φσηνβνιηαηθά ζπζηήκαηα 

Η εηαηξεία πξνρσξάεη ζηελ πινπνίεζε έξγνπ ζπλνιηθήο ηζρύνο 3,5 MW θσηνβνιηατθώλ 

ζπζηεκάησλ ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Παλέιθν. Οη 

όξνη ζύλδεζεο από ηε ΓΔΗ έρνπλ ήδε εγθξηζεί θαζώο θαη ε πξώηε άδεηα ηζρύνο 1 MW 

από ηελ ΓΔΜΗΔ. ηόρνο είλαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ πξώηνπ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθήο 

ηζρύνο 1MW πεξίπνπ ζην Ωξαηόθαζηξν ζηηο αξρέο ηνπ 2012. Δπίζεο θαηά ηελ ηξέρνπζα 

πεξίνδν ε εηαηξεία εηζέπξαμε πνζό επηρνξήγεζεο 243 ρηι. επξώ πνπ αθνξνύζε ζηελ 

νινθιήξσζε πξν δηεηίαο επέλδπζεο θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ ηζρύνο 200 ΚW ζηηο 

ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζηνλ Αζπξόππξγν θαη ην Ωξαηόθαζηξν, βάζεη ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ λόκνπ 3299/2004.  

 


