
 
 

 

 

Δελτίο Τύπου                  

Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2012  

 

Η αβεβαηόηεηα γηα ηελ πνξεία ηεο Οηθνλνκίαο ελ κέζσ πεξηόδνπ πνιηηηθώλ εμειίμεσλ, νη 

πξνβιεκαηηζκνί γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Μλεκνλίνπ θαη νη δπζνίσλεο πξνβιέςεηο γηα ηελ 

εμέιημε ηεο αλεξγίαο δηακόξθσζαλ ζηε Χώξα καο έλα πεξηβάιινλ πεξηνξηζκέλεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζύλεο. Με απηά ηα δεδνκέλα, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πνιύ θαθέο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηόζν ζηε Β. Διιάδα όζν θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ Βαιθαλίσλ 

πνπ έθαλαλ ζρεδόλ απαγνξεπηηθή ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ θαηά ην κεγαιύηεξν 

δηάζηεκα ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ, ν Όκηινο ΣΙΓΜΑ παξνπζίαζε κελ βειηίσζε ζηα 

απνηειέζκαηά ηνπ ζε ζρέζε κε ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2011, επηδείλσζε δε ζε ζρέζε 

κε απηά ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2011, πνπ ήηαλ θαη ην θαιύηεξν ηεο πεξαζκέλεο 

ρξνληάο.. 

 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ θαηά ην πξώην ηξίκελν δηακνξθώζεθε ζηα 

23 εθ. €, έλαληη 29 εθ. € ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο 

ηάμεο  ηνπ  21 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθώζεθε ζηα 29 εθ. €  

από 37 εθ. €  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν.  

 

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

θόξσλ παξνπζίαζαλ δεκηέο ύςνπο 3,8 εθ. € από δεκίεο ύςνπο 0,4 εθ. €, ελώ ηα πξν 

θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 1 εθ. €. Σηελ επηδείλσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ζπλέβαιε ζεκαληηθά ε αύμεζε θαηά 

50% ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο δαλεηζκνύ, 

παξόιν πνπ ην ύςνο ησλ δαλείσλ παξέκεηλε ζηα πεξπζηλά επίπεδα ηεο αληίζηνηρεο 

πεξηόδνπ. Καζώο επίζεο θαη έθηαθηα κε επαλαιακβαλόκελα έμνδα ύςνπο 0,9 εθ. κέξνο 

ησλ νπνίσλ αθνξνύζαλ απνδεκηώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο 

Οξγαλσηηθήο δνκήο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ θαηά ην πξώην ηξίκελν 

δηακνξθώζεθε ζηα 13 εθ. €, έλαληη 17 εθ. € ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2011, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ  23 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο 

δηακνξθώζεθε ζηα 20 εθ. €  από 26 εθ. €  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 22 %. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή 

πεξίνδν, θαηέγξαςαλ δεκηέο ύςνπο 2,5 εθ. € από δεκηέο ύςνπο 0,5 εθ. € ελώ ηα πξν 

θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ήηαλ αξλεηηθά θαηά 0,9 εθ. €. Αλ εμαηξέζνπκε 



 
 

 

 

ηα έθηαθηα έμνδα πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ηόηε ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ηεο 

εηαηξείαο είλαη νξηαθά ζεηηθά. 

 

Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο ε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ΣΙΓΜΑ είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηνλ θιάδν ηνπ, ζε κηα ζπξξηθλνύκελε 

εγρώξηα αγνξά, θαη ε κεγαιύηεξε θαηά ην δπλαηόλ αλάπηπμε ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ, 

πηζηεύνληαο όηη ηνπιάρηζηνλ βξαρππξόζεζκα ε αλάθακςε ζα έιζεη από ην εμσηεξηθό. Η 

ζπλεηζθνξά ησλ ζπγαηξηθώλ ησλ Βαιθαλίσλ ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ αλέξρεηαη 

ήδε ζην 32% ηνπ ζπλόινπ, ελώ ζηόρνο γηα όιν ην 2012 είλαη λα θηάζεη ζην 36%, ήηνη 

λα απμεζεί θαηά 12%. 

 

Σπγρξόλσο ν Όκηινο ΣΙΓΜΑ ιόγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηόηεηαο ηόζν ησλ Τξαπεδώλ όζν 

θαη ηεο πειαηείαο ηνπ ζεσξεί ζήκεξα σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ζηόρνο ηνπ ηελ δηαηήξεζε  

επαξθνύο  ξεπζηόηεηαο. Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ν Όκηινο δηαηεξεί πςειά 

δηαζέζηκα, ελώ παξάιιεια δξνκνινγεί ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ησλ ηδηόθηεησλ 

αθηλήησλ ηνπ, ε νπνία ζα ηνπ εμαζθαιίζεη πξόζζεηε ξεπζηόηεηα θαη ζα κεηώζεη ηνλ 

δαλεηζκό ηνπ. Δπίζεο βξίζθεηαη ζε ζπλερή δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο 

κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εκεξώλ πίζησζεο ηεο πειαηείαο, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη 

ηδηαίηεξα δύζθνιν κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ηεο αγνξάο. 

 

Τέινο, ε ΣΙΓΜΑ νινθιεξώλεη ζην ηέινο ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπνζέηεζε 

θσηνβνιηατθώλ παλέισλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ζην Ωξαηόθαζηξν, έξγν πνπ 

πξνβιέπεηαη λα ηεο απνθέξεη εηζόδεκα πεξίπνπ € 500 ρηι. ζε εηήζηα βάζε. Μειεηά 

επίζεο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ινηπώλ αδεηώλ ηνπ Οκίινπ πνπ 

έρεη εμαζθαιίζεη, γηα θσηνβνιηατθά πάξθα ζπλνιηθήο ηζρύο 2,5 ΜW. 

 


