
 
 

 

 

Δελτίο Τύπου                  

Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2012  

 

Η θξίζε ζηελ Διιεληθή Oηθνλνκία θαη ε επίπησζε ησλ κέηξσλ πνπ επηβιήζεθαλ θαζ όιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 νδήγεζαλ, γηα κία αθόκα ρξνληά, ζε κείσζε ηεο δήηεζεο 

πξντόλησλ ράιπβα κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε θαηά πεξίπνπ 13% ζηηο πσιήζεηο ηεο 

εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη ηελ πίεζε ζηα πεξηζώξηα ιεηηνπξγηθνύ θέξδνπο.  Οη 

ζπλερείο πεξηθνπέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ θαη ε αδπλακία πιεξσκώλ 

ηνπ Γεκνζίνπ έρνπλ παγώζεη ηα έξγα ππνδνκήο. Η παξαηεηακέλε ύθεζε νδήγεζε ηελ 

αγνξά πξντόλησλ ράιπβα ζε θαηαλαιώζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90. 

 

Η ΣΙΓΜΑ, ζε απηό ην ηδηαίηεξα δύζθνιν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, έρεη ζέζεη σο 

πξνηεξαηόηεηα ηελ δηαθύιαμε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηεο 

ζε θεθάιαηα θίλεζεο Aπνηέιεζκα απηήο ηεο πνιηηηθήο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ν δαλεηζκόο 

ηεο ζηα επίπεδα ηνπ 2010.  

 

Τελ πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζηελ Διιεληθή αγνξά θάιπςαλ ελ κέξεη νη πσιήζεηο 

ησλ ζπγαηξηθώλ ζηα Βαιθάληα θαη νη εμαγσγέο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην 

έλα ηξίην ησλ ζπλνιηθώλ πσιήζεσλ ηνπ Οκίινπ.  

 

Αλαιπηηθόηεξα, ζε επίπεδν Οκίινπ, ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε ζηα € 112 εθ. 

κεησκέλνο θαηά 6% ζε ζρέζε κε απηόλ ηνπ 2010. Σπλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο 

Δηαηξίαο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ (αληηπξνζσπεία), απηόο δηακνξθώζεθε ην 2011 ζηα € 

143 εθ. από  € 157  ην 2010, παξνπζηάδνληαο πηώζε θαηά 9%. Τα απνηειέζκαηα πξν 

θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηακνξθώζεθαλ ζηα € 0,6 εθ. δεκηά  από € 0,7 εθ. θέξδνο ην πξνεγνύκελν έηνο. Tα 

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ δηακνξθώζεθαλ ζε δεκία € 11,3 εθ. ζε ζρέζε κε δεκία € 8,5  

εθ. ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.  

 

Σε επίπεδν Δηαηξείαο, ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ δηακνξθώζεθε ζηα € 62 εθ. από € 

71 εθ. ην 2010. Σπλππνινγίδνληαο ηηο πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ 

(αληηπξνζσπεία), νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλήιζαλ ζηα € 92 εθ. από € 108 εθ. ην 2010, 

παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 14,6%. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ θαη 

επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) δηακνξθώζεθαλ ζε € 0,3 εθ. 

δεκηά έλαληη € 0,2 εθ. θέξδνο ην πξνεγνύκελν έηνο, ελώ ζηα απνηειέζκαηα  πξν θόξσλ 

ζεκεηώζεθαλ δεκίεο  € 6,8 εθ. έλαληη δεκηώλ € 5,3 εθ. ζηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.  

 

Οη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ζηα Βαιθάληα, παξνπζίαζαλ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, ε κελ 

Βνπιγαξία θαηά 4,2% ε δε Ρνπκαλία θαηά 9,5%. Σπγθεθξηκέλα ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο 

SIDMA Bulgaria αλήιζε ζηα € 14,2 εθ. έλαληη € 13,7 ην 2010 ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ηεο 



 
 

 

 

SIDMA Romania αλήιζε ζηα € 25,6 εθ. έλαληη € 23,4 εθ ην 2010. Η ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζην ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ απμήζεθε από 23% ην 2010 ζε 28% ην 2011, 

ήηνη θαηά 18%.  

 

Σηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ δαπαλώλ, ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη δηάζεζεο 

ηνπ Οκίινπ παξνπζίαζαλ ην 2011 κείσζε 4,6% έλαληη ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο θαη 

αλήιζαλ ζε € 14 εθ. Μεγαιύηεξε βειηίσζε είραλ ηα Γεληθά Βηνκεραληθά Έμνδα πνπ ζε 

επίπεδν Οκίινπ κεηώζεθαλ θαηά 7% ελώ ζε επίπεδν Δηαηξείαο θαηά 15% θαη αλήιζαλ ζε 

€ 5,2 εθ. θαη € 2,6 εθ. αληίζηνηρα.  

 

Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα απμήζεθαλ θαηά 26% ζε ζύγθξηζε κε ην 2010, θζάλνληαο 

ηα €7,8 εθ., αύμεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άλνδν ησλ επηηνθίσλ θαη ησλ spreads. 

Τν 2011 ν Όκηινο πξνέβε ζε αλαρξεκαηνδόηεζε νκνινγηαθώλ θαη θνηλνπξαθηηθώλ 

δαλείσλ πνπ έιεγαλ κέζα ζην έηνο, ύςνπο € 70 εθαηνκκπξίσλ. Από απηά, θνηλνπξαθηηθό 

δάλεην ύςνπο € 49 εθ. αλαλεώζεθε έσο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2016 ελώ νκνινγηαθά ύςνπο 

10 εθ. γηα ην ηέινο ηνπ 2016 θαη ηηο αξρέο ηνπ 2017 . Τέινο έηεξν νκνινγηαθό ύςνπο € 

10,5 εθ. παξαηάζεθε έσο ην ηέινο ηνπ 2013. Σην ηέινο ηνπ 2011, ν θαζαξόο 

βξαρππξόζεζκνο δαλεηζκόο ηνπ Οκίινπ αλεξρόηαλ ζε 30% ηνπ ζπλόινπ ησλ δαλείσλ 

ηνπ. 

 

Σρεηηθά κε ηελ δηαθύιαμε ηεο ξεπζηόηεηαο, ε κείσζε ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο θαηά 8% 

ή € 5 εθ. επέηξεςε θαηά ην 2011 ηε δηαηήξεζε ηνπ δαλεηζκνύ ζηα επίπεδα ηνπ 2010. Τα 

ηακεηαθά δηαζέζηκα ηνπ Οκίινπ ζην ηέινο ηνπ 2011 αλέξρνληαλ ζε  €21 εθ.. 

 

Σηηο αξρέο ηνπ 2012 μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο λέα απνζήθε ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Timisoara ηεο Ρνπκαλίαο κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηελ πεξηνρή, ε νπνία 

παξνπζηάδεη κεγάιε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα. Σηόρνο ηεο εηαηξείαο 

παξακέλεη ε αύμεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζην εμσηεξηθό δεδνκέλνπ όηη ε παξάηαζε ηεο 

θξίζεο ζηελ Διιεληθή αγνξά, ζπλνδεπόκελε από ηελ έιιεηςε ξεπζηόηεηαο ησλ 

Τξαπεδώλ, επηδεηλώλεη ηελ θαηαλάισζε θαη αθήλεη πνιύ κηθξά πεξηζώξηα αηζηνδνμίαο γηα 

ην εγγύο κέιινλ. 

 

Τνλ Μάξηην ηνπ 2012 μεθίλεζε ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνύ ζηαζκνύ ηζρύνο 900 KW 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζην Ωξαηόθαζηξν Θεζζαινλίθεο πνπ αλακέλεηαη λα 

πεξαησζεί ζην πξώην εμάκελν. Τα έζνδα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ απηνύ, γηα ην 

β΄ εμάκελν ηνπ 2012, εθηηκώληαη ζε € 250 ρηι. πεξίπνπ. Η Δηαηξεία θαηέρεη πξόζζεηεο 

εγθεθξηκέλεο άδεηεο 2.5 MW, εηήζηαο απόδνζεο € 1.3 εθ. πεξίπνπ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νπνίσλ κειεηά λα πινπνηήζεη πηζαλόλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα. 

 

 



 
 

 

 

 


