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Αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2009 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31/03/2009, καταρτισμένες με βάση τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, τα αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου 2009 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαμορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανέρχονται σε 14,5 εκ. ευρώ, έναντι 16,2 εκ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του 2008, μειωμένες κατά 10,8%, μείωση που οφείλεται στην
μειωμένη κατασκευαστική δραστηριότητα της εταιρείας. Τα έσοδα από τον τομέα της
ενέργειας ανήλθαν σε 9,2 εκ ευρώ έναντι 5,5 εκ ευρώ το περυσινό αντίστοιχο
τρίμηνο, αυξημένα κατά 65,9%, συνεπεία κυρίως της αυξημένης εγκατεστημένης
ισχύος της εταιρείας η οποία πλέον ανέρχεται σε 148,6 MW. Τα έσοδα από την
κατασκευαστική δραστηριότητα ανήλθαν σε 5,2 εκ έναντι 10,7 εκ το 2008.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε
7.58 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 11.4% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Το EBITDA από την ενέργεια ανήλθε σε 6,4 εκ έναντι 4 εκ. το 2008 αυξημένο κατά
60%. Τα συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 5,9 εκ ευρώ,
αυξημένα κατά 4,1%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,2 εκ. ευρώ
έναντι 7,8 εκ ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2008, αυξημένα κατά 4,3%.
Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, ανήλθαν σε 5,89 εκ. ευρώ,
έναντι 5,92 εκ. ευρώ στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σταθερά σε σχέση με το
πρώτο τρίμηνο του 2008.
Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 17.8 εκ ευρώ, ενώ η
καθαρή ταμειακή θέση του Ομίλου ανέρχεται σε 144 εκ ευρώ.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί 148,6 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, ενώ
κατασκευάζει 68,5 MW τα οποία αναμένονται να εγκατασταθούν μέσα στα επόμενα
τρίμηνα. H εταιρεία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 524 MW αιολικών
πάρκων και 112 MW υδροηλεκτρικών έργων, ενώ έχει καταθέσει αιτήματα για άδειες
παραγωγής που προσεγγίζουν τα 2500 MW.
Οι προσπάθειες για την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας σε επιλεγμένες
χώρες εκτός Ελλάδας συνεχίζονται, με έμφαση στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης.
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