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ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Αποτελέσματα εννεάμηνου 2011
Στα 295 MW η συνολική ισχύς των εγκαταστάσεων ΑΠΕ της εταιρείας
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 30/09/2011, καταρτισμένες με βάση τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2011 της
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώνονται σε 46,6 εκατ. ευρώ, έναντι 42,7 εκατ. ευρώ το
εννεάμηνο του 2010, αυξημένες κατά 9% λόγω των αυξημένων εσόδων από τις
ενεργειακές δραστηριότητες της εταιρείας. Αναλυτικά, τα έσοδα από τον τομέα της
ενέργειας ανήλθαν σε 29,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2010,
αυξημένα κατά 26%. Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους
διαμορφώθηκαν στα 16,8 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, μειωμένες κατά 11,9%.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 19,5
εκατ. ευρώ, έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010, αυξημένη κατά
35,7% σε σχέση με την περυσινή περίοδο. Τα EBITDA από την ενέργεια διαμορφώθηκαν
σε 18,3 εκατ. έναντι 12,7 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 43,1%,
συνεπεία της αυξημένης λειτουργούσας ισχύος της εταιρείας. Το EBITDA από τις
κατασκευαστικές εργασίες προς τρίτους διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ.
ευρώ το εννεάμηνο του 2010, μειωμένο κατά 20%.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 12,9
εκατ. ευρώ έναντι 9,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 37,3%. Τα κέρδη προ φόρων
διαμορφώθηκαν στα 12,2 εκατ. ευρώ έναντι 11,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, αυξημένα κατά 8,8%, επηρεασμένα από τα λιγότερα έσοδα από τόκους σε σχέση
με την περυσινή περίοδο. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας,
διαμορφώθηκαν στα 8,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο, αυξημένα κατά 52,6%.
Οι επενδύσεις του Ομίλου το 2011 ανήλθαν σε 131,4 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό
πρόγραμμα εξελίσσεται εντατικά.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου
κίνησης ανήλθαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,4 εκ ευρώ την περυσινή περίοδο ενώ η
καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός)
διαμορφώθηκε στα 133,9 εκατ. ευρώ.
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Μέσα στο 2011 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ απέκτησε τις πλήρεις άδειες για επιπλέον 125
MW αιολικών πάρκων και 6 MW φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε η κατασκευή
138 MW αιολικών πάρκων στις ΗΠΑ. Συνολικά, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή
έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 439 MW, ενώ πλέον διαθέτει σε
λειτουργία 295 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, καθώς δύο ακόμα αιολικά πάρκα συνολικής
ισχύος 60 MW και ένα φωτοβολταϊκό έργο 6 MW ξεκίνησαν πρόσφατα την λειτουργία τους
στην Ελλάδα. Από την αρχή του χρόνου η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει θέσει σε λειτουργία
134 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 734 MW
εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
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