
 
 

 

 

Δελτίο Τύπου                  

Αζήλα, 30 Απγνύζηνπ 2012  

 

Η ΣΙΔΜΑ, παξόιν ην θιίκα αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

παξνπζίαζε ην δεύηεξν ηξίκελν ζεηηθό ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα (EBITDA), ηόζν ζε 

επίπεδν Εηαηξείαο όζν θαη Οκίινπ, ζε αληίζεζε κε απηό ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ πνπ ήηαλ 

αξλεηηθό.  

Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο  ιεηηνύξγεζαλ θαηλνκεληθά ζεηηθά ζηελ ςπρνινγία ηεο αγνξάο, 

όπνπ θαιιηεξγνύληαη πξνζδνθίεο γηα αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο θαη έλαξμε αλαπηπμηαθώλ 

έξγσλ.  Σηε Βηνκεραλία όκσο, ζύκθσλα κε ηνλ ΙΟΒΕ, νη πξνβιέςεηο γηα ηε 

βξαρππξόζεζκε εμέιημε ηεο παξαγσγήο ζπλερίδνπλ λα παξνπζηάδνληαη πησηηθέο, ελώ 

εληζρύνληαη νη απαηζηόδνμεο εθηηκήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηεο 

δήηεζεο. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο κεηξηθήο ΣΙΔΜΑ ην πξώην 

εμάκελν ηνπ έηνπο δηακνξθώζεθε ζηα 49 εθ. επξώ, έλαληη 58 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε 

πεξίνδν ηνπ 2011, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο  ηνπ  15 %, ελώ καδί κε ηηο 

πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθώζεθε ζηα 64 εθ. επξώ  από 75 εθ. επξώ  ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν, ήηνη κείσζε 14%. Υπήξμε σζηόζν βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξώην 

ηξίκελν ηνπ έηνπο, όπνπ νη πσιήζεηο ππνιείπνληαλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξπζηλώλ θαηά 

21%. 

 

Σε επίπεδν Οκίινπ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο ύςνπο 7,0 εθ. επξώ από δεκίεο ύςνπο 3,8 εθ. επξώ, ελώ ηα 

πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 1 εθ. επξώ. Σηελ 

επηδείλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ζπλέβαιαλ ε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ κηθηνύ θέξδνπο θαη 

ε αύμεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ 

θαη ησλ εθηάθησλ κε επαλαιακβαλνκέλσλ εμόδσλ ύςνπο 0,9 εθ. επξώ, κέξνο ησλ 

νπνίσλ αθνξνύζαλ απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

εηαηξείαο. Ωζηόζν, ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ έηνπο παξνπζίαζε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 

πξώην αιιά θαη κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλό, αθνύ εκθάληζε νξηαθά θέξδε πξν θόξσλ 

ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)  ύςνπο 70 ρηι. επξώ από δεκηέο ύςνπο 1,1 εθ. επξώ ην 

πξνεγνύκελν ηξίκελν θαη δεκηέο ύςνπο 0,2 εθ. επξώ ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

Σε επίπεδν Εηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΔΜΑ θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο 

δηακνξθώζεθε ζηα 28 εθ. επξώ, έλαληη 34 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, 



 
 

 

 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ  17 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο 

δηακνξθώζεθε ζηα 44 εθ. επξώ  από 51 εθ. επξώ  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, ήηνη κείσζε 

14 %. Υπήξμε θαη εδώ βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο, όπνπ νη 

πσιήζεηο ππνιείπνληαλ ησλ αληίζηνηρσλ πεξπζηλώλ θαηά 23%.Τα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, θαηέγξαςαλ δεκηέο ύςνπο  5,6 

εθ. επξώ από δεκηέο ύςνπο 2,6 εθ. επξώ ελώ ηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 0,6 εθ. επξώ. Αλ εμαηξέζνπκε ηα έθηαθηα έμνδα 0,9 εθ. 

επξώ πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ηόηε ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη 

ζεηηθά θαηά 0,3 εθ επξώ παξνπζηάδνληαο βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο. Επίζεο ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ επηβάξπλε πξόβιεςε απνκείσζεο ησλ 

ζπκκεηνρώλ εμσηεξηθνύ θαηά 1,4 εθ. επξώ. Σε επίπεδν Εηαηξείαο, ην δεύηεξν ηξίκελν 

ηνπ έηνπο ήηαλ θαιύηεξν από ην πξώην αιιά θαη από ην αληίζηνηρν πεξπζηλό αθνύ 

παξνπζίαζε θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)  ύςνπο 0,3 εθ. επξώ, 

από δεκηέο ύςνπο 0,9 εθ. επξώ ην πξνεγνύκελν ηξίκελν θαη δεκηέο ύςνπο 0,3 εθ. επξώ 

ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2011. 

 

Όζνλ αθνξά ηε ξεπζηόηεηα, ζεηηθέο παξνπζηάζηεθαλ νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο 

ηόζν ζε επίπεδν κεηξηθήο θαηά 2 εθ. επξώ όζν θαη ζε επίπεδν Οκίινπ θαηά 0,8 εθ. 

επξώ. Ο δαλεηζκόο ηεο Εηαηξείαο κεηώζεθε θαηά 3 εθ. επξώ ελώ ησλ ζπγαηξηθώλ 

παξέκεηλε ζρεδόλ ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011. Τα ηακεηαθά δηαζέζηκα 

αλήιζαλ ζην ηέινο Ινπλίνπ ζε 18 εθ. επξώ ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 12,4 εθ. επξώ ζε 

επίπεδν Εηαηξείαο. 

Η Εηαηξεία πξνρσξά ζπγρξόλσο ζε ζηαδηαθή κείσζε ησλ εκεξώλ πίζησζεο πξνο ηελ 

πειαηεία ηεο κε ζηόρν ηελ δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο θαη ηελ απνθπγή, θαηά ην 

δπλαηόλ, αύμεζεο ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ 

 

Τνλ Ινύλην μεθίλεζε  ε ιεηηνπξγία ηνπ πάξθνπ θσηνβνιηατθώλ παλέισλ ηζρύνο 0,9 MW 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΣΙΔΜΑ ζην Ωξαηόθαζηξν. Τν έξγν απηό πξνβιέπεηαη λα 

απνθέξεη εηζόδεκα πεξίπνπ επξώ 500 ρηι. ζε εηήζηα βάζε.  

 

Οη πξνβιέςεηο γηα ην ηέινο ηνπ έηνπο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνιεο. Γηα κελ ηελ Ειιάδα ζα 

εμαξηεζεί θπξίσο από ηηο ελέξγεηεο πξνο ηόλσζε ηεο αγνξάο, γηα δε ηηο Βαιθαληθέο 

ρώξεο από ηελ γεληθόηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Επξώπε.  

 


