
 
 

 

 

Δελτίο Τύπου                  

Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013  

 

Με αύμεζε ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο κεγεζώλ νινθιήξσζε ε ΣΙΓΜΑ Α.Δ. ην πξώην ηξίκελν 

ηνπ 2013, θαζώο ε Διιάδα ζπλερίδεη ηελ δύζθνιε δηαδηθαζία ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο. Έπεηηα από ηξία θαη πιένλ ρξόληα ύθεζεο ε Δηαηξεία δηαλύεη ην ηξίην 

ζπλερόκελν ηξίκελν αλνδηθήο πνξείαο ησλ νηθνλνκηθώλ ηεο κεγεζώλ, έρνληαο κεηώζεη ηα 

ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα θαη βειηηώζεη ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο. Τα νθέιε αύμεζεο ησλ 

εζόδσλ ηεο θαη ηνπ ρακειόηεξνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνο  αληηζηάζκηζαλ ελ κέξεη ηε 

ζπλερηδόκελε ύθεζε, όπσο απηή απεηθνλίδεηαη ζηνλ θιάδν εκπνξίαο πξντόλησλ ράιπβα.   

 

Σπγθεθξηκέλα, ν ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ ηεο ΣΙΓΜΑ θαηά ην πξώην ηξίκελν ηνπ 

έηνπο δηακνξθώζεθε ζηα 23,2 εθ. επξώ, έλαληη 22,8 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ηνπ 2012, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 2 %, ελώ καδί κε ηηο πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο 

δηακνξθώζεθε ζηα 30,3 εθ. επξώ έλαληη 29,4 εθ. επξώ  ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν 

παξνπζηάδνληαο αύμεζε 3 %.  

 

Σε επίπεδν Οκίινπ, ηα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε  

379 ρηι. επξώ από δεκηέο 1.1 εθ. επξώ., ελώ ηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, αλ θαη 

παξνπζίαζαλ δεκηέο ύςνπο 1,9 εθ. επξώ, ήηαλ βειηησκέλα θαηά 50% ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Η βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη ζπλδπαζκόο ηόζν 

ηεο αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ κεηθηνύ θέξδνπο θαηά 42 %, ή θαηά  515 ρηι. επξώ όζν θαη 

ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο θαηά 613 ρηι. επξώ ή 

16%.  

 

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

δηαηεξήζεθε ζηα 13 εθ. όπσο θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2012, ελώ καδί κε ηηο 

πσιήζεηο αληηπξνζσπείαο δηακνξθώζεθε ζηα 20,3 εθ. επξώ  από 20 εθ. επξώ  ηνλ 

πξνεγνύκελν ρξόλν, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 1 %. Τα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε θέξδε 345 ρηι. επξώ από δεκηέο ύςνπο 883 ρηι. 

επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν, ελώ ηα πξν θόξσλ, αλ θαη δεκηνγόλα θαηά  1,2 

εθ. επξώ, παξνπζίαζαλ βειηίσζε θαηά 54% ή 1,4 εθ. επξώ. Καη εδώ ζηε βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ βνήζεζαλ ηόζν ε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ κεηθηνύ θέξδνπο θαηά 46 % ή 

θαηά  440 ρηι. επξώ όζν θαη ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ δηνίθεζεο θαη δηάζεζεο 

θαηά  23% ή  θαηά 680 ρηι. επξώ.  

 



 
 

 

 

Με ηα ηξέρνληα δεδνκέλα ηεο αγνξάο ε ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ΣΙΓΜΑ εμαθνινπζεί λα 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο πνπ θαηέρεη ζηελ εγρώξηα αγνξά θαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε 

ησλ ζπγαηξηθώλ ηνπ, κε ζηόρν πάληα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθώλ ιεηηνπξγηθώλ ηακεηαθώλ 

ξνώλ. Η ζπλεηζθνξά ησλ ζπγαηξηθώλ ησλ Βαιθαλίσλ, ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ, 

αλέξρεηαη ζην 29% ηνπ ζπλόινπ,  ελώ ν θύθινο εξγαζηώλ ηνπο παξνπζηάδεηαη 

απμεκέλνο θαηά 10 % πεξίπνπ ζε ζρέζε κε πέξπζη. 

 

Η ΣΙΓΜΑ βξίζθεηαη ζε ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ αλαγθώλ ηεο ζε θεθάιαηα 

θίλεζεο. Σε απηά ηα πιαίζηα ε Δηαηξεία έρεη ήδε επηηύρεη κείσζε ησλ εκεξώλ πίζησζεο 

ηεο πειαηείαο ηεο θαηά 16 εκέξεο ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν. Η 

Δηαηξεία επίζεο δξνκνινγεί ηελ εθκεηάιιεπζε κέξνπο ησλ ηδηόθηεησλ αθηλήησλ ηεο, κε 

ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε πξόζζεηεο ξεπζηόηεηαο θαη κείσζεο ηνπ δαλεηζκό ηεο.  

 

Γηα ην ππόινηπν ηνπ 2013 αλακέλνπκε ηε ζπλέρηζε ησλ δπζκελώλ νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ, αλ θαη νη πξννπηηθέο αλάθακςεο ηεο Xώξαο έρνπλ βειηησζεί. Διπίδνπκε ην 

ζεηηθό θιίκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηελ Διιάδα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα λα 

κεηαθξαζηεί ζε αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο αγνξάο θαη ζηελ αξρή πινπνίεζεο έξγσλ, 

ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ. Η δηαδηθαζία πάλησο πιήξνπο αλάθακςεο θαη επαλαθνξάο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο ζηα δεδνκέλα ηεο πξνεγνύκελεο δεθαεηίαο θαίλεηαη πξνο ην παξόλ 

καθξόρξνλε. Αληίζεηα ε δξαζηεξηόηεηα ηεο Δηαηξείαο ζην εμσηεξηθό έρεη πεξηζώξηα 

ζπληνκόηεξεο βειηίσζεο. Σε θάζε πεξίπησζε ε αύμεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνδνηηθόηεηαο θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο εμαθνινπζνύλ λα 

απνηεινύλ πξσηαξρηθνύο ζηόρνπο γηα ηνλ Όκηιν ΣΙΓΜΑ.   

 


