
 
 

 

Δελτίο Τύπου                    
   

Αζήλα, 30 Ννεκβξίνπ 2012  
 
 

Η ΣΙΔΜΑ, παξά ηελ ζπλερηδόκελε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο επηδείλσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ κείσζε ηεο δήηεζεο ηόζν ζηελ εγρώξηα όζν θαη ζηε δηεζλή 

αγνξά, παξνπζίαζε έλα βειηησκέλν ηξίην ηξίκελν όζνλ αθνξά ζηα ιεηηνπξγηθά ηεο θέξδε 

(EBITDA), ηόζν ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα ηξίκελα ηνπ έηνπο όζν θαη κε ην αληίζηνηρν 

πεξπζηλό. Μέζα ζε έλα βαξύ νηθνλνκηθό θιίκα, ε Εηαηξεία επηθεληξώζεθε ζηελ αύμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηεο απνδνηηθόηεηαο  βειηηώλνληαο ην κηθηό ηεο θέξδνο θαη κεηώλνληαο ηα θόζηε 

ηεο ζε όιεο ηεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΔΜΑ ην πξώην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 

δηακνξθώζεθε ζηα 73 εθ. €, έλαληη  86 εθ. € ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, ελώ καδί κε ηηο 

πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθώζεθε ζηα 96 εθ. €  από 110 εθ. €  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 13% νθεηιόκελε ελ κέξεη ζηελ πηώζε ησλ ηηκώλ ηνπ 

ράιπβα.  

 

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

θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο ύςνπο 9,7 εθ. € από δεκίεο ύςνπο 7,0 εθ. €, ελώ ηα πξν θόξσλ, 

ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 1,0 εθ. €. ηα θεηηλά απνηειέζκαηα 

πεξηιακβάλνληαη  έθηαθηα κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα ύςνπο 0,9 εθ. επξώ, κέξνο ησλ νπνίσλ 

αθνξνύζαλ απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νξγαλσηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

έιαβε ρώξα θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ έηνπο. ην ηξίην ηξίκελν, ππάξρεη ζαθήο βειηίσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνύκελα αιιά θαη κε ην αληίζηνηρν πεξπζηλό. Ο 

Όκηινο εκθάληζε νξηαθά θέξδε πξν θόξσλ ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA)  ύςνπο  43 ρηι. € 

από δεκηέο ύςνπο 1 εθ. € ην πξώην εμάκελν ηνπ έηνπο θαη δεκηέο ύςνπο  267 ρηι. € ην ηξίην 

ηξίκελν ηνπ 2011. Επίζεο εκθάληζε δεκηέο πξν θόξσλ ύςνπο 2,7 εθ. € ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο από 3,2 εθ. € ην αληίζηνηρν πεξπζηλό. 

 

ε επίπεδν Εηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΔΜΑ θαηά ην πξώην ελλεάκελν ηνπ έηνπο 

δηακνξθώζεθε ζηα 41 εθ. €, έλαληη 48 εθ. € ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, ελώ καδί κε ηηο 

πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθώζεθε ζηα 63 εθ. €  από 72 εθ. €  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 12%. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο 

ύςνπο 7,0 εθ. € από δεκίεο ύςνπο 4,5 εθ. €, ελώ ηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 380 ρηι. €. Σα απνηειέζκαηα επηβάξπλε πέξα από ηα έθηαθηα  



 
 

 

κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα ύςνπο  0,9 εθ. € πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη πξόβιεςε απνκείσζεο 

ησλ ζπκκεηνρώλ εμσηεξηθνύ ύςνπο 1,4 εθ. €.  

 

Σν ηξίην ηξίκελν ηνπ έηνπο, ε κείσζε ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ήηαλ κόιηο 4% έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ πεξπζηλνύ. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ θαηέγξαςαλ δεκηέο ύςνπο  1,4 εθ. € από 

δεκηέο ύςνπο 2,0 εθ. € ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, 

ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ ζεηηθά θαηά 179 ρηι. € από αξλεηηθά πέξπζη θαηά 339 

ρηι. €.  

 

Όζνλ αθνξά ην δαλεηζκό, ηόζν ηεο Εηαηξείαο όζν θαη ηνπ Οκίινπ, κεηώζεθε νξηαθά θαηά 1% 

ζε ζρέζε κε ην ηέινο ηνπ 2011 θαη δηακνξθώζεθε ζηα 117 εθ. € θαη 80 εθ. € αληίζηνηρα, ελώ 

ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα αλήιζαλ ζην ηέινο  επηεκβξίνπ ζε 17 εθ. € ζε επίπεδν Οκίινπ θαη 13 

εθ. €  ζε επίπεδν Εηαηξείαο. Η Εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ εκεξώλ πίζησζεο 

πξνο ηελ πειαηεία ηεο κε ζηόρν ηελ δηαηήξεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο θαη ηελ κείσζε, θαηά ην 

δπλαηόλ, ηνπ πηζησηηθνύ θηλδύλνπ. 

 

Η Εηαηξεία εθηηκά όηη νη ηάζεηο πνπ θαηέγξαςαλ νη αγνξέο ,ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη, θαηά 

ην ηξέρνλ ελλεάκελν  δελ ζα κεηαβιεζνύλ νπζηαζηηθά κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξόλνπ. ηελ 

Ειιάδα ε βαζεηά νηθνλνκηθή ύθεζε, ην θιίκα αβεβαηόηεηαο θαη ε έιιεηςε ξεπζηόηεηαο  δελ 

επηηξέπνπλ πξνο ην παξόλ ηελ ηόλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ελώ ν δείθηεο 

βηνκεραληθήο παξαγσγήο παξακέλεη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. Η έθζεζε ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο πνπ δόζεθε πξόζθαηα ζηε δεκνζηόηεηα, πξνβιέπεη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

ζπλέρηζε ηεο θξίζεο ην 2013 κε νξηαθή αλάθακςε ην 2014, ελώ  γηα ηελ Επξσδώλε 

ζηαζηκόηεηα ηε δηεηία 2012 - 2013, κε αζζελή αλάπηπμε ην 2014. Η ΙΔΜΑ ζε απηό ην 

δύζθνιν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ ζπλερίδεη λα επηθεληξώλεηαη ζην ηξίπηπρν: ελίζρπζε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ πεξηζσξίσλ, πεξαηηέξσ κείσζε ησλ γεληθώλ εμόδσλ θαη δηαηήξεζε ηεο 

ξεπζηόηεηαο ηεο.  

 

Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο γηα ην ελλεάκελν ηνπ 2012 δεκνζηεύνληαη ζηηο 30.09.2012 

ζηελ εθεκεξίδα «ΝΑΤΣΕΜΠΟΡΙΚΗ». 

 


