
  
BASIN BÜLTEN İ 

                                                                    
Toulouse, 27 Mart 2014, IGE+XAO Grup duyurur :  
2013/2014 ilk yarı konsolide mali tabloları (IFRS normunda). (1 Ağustos 2013 - 31 Ocak 2014 periyodu).  
    

İyi bir 2013/2014 ilk yarısı  
Ciro : +% 6.4  
İşletme geliri: +% 15.2  
İşletme karlılı ğı : % 27.6  
  

Avro  
31 Ocak 2014  

(6 ay)  
31 Ocak 2013  

(6 ay)  
Değişim  

  

Ciro      
  1. çeyrek (1 Ağustos ‘dan 31 Ekim’e)    
                            2. çeyrek (1 Kasım’dan 31 Ocak’a)   

12,570,465      
  5,680,147    
  6,890,318    

11,812,132    
  5,356,297    
  6,455,835    

+6.4%  
+6.1%  
+6.7%  

Faaliyet karı   13,011,159    12,313,417    +5.7%  

Faaliyet giderleri    (9,575,675)    (9,331,378)    +2.6%  

Cari faaliyet karı      3,435,485      2,982,039    +15.2%  

Faaliyet karı      3,473,485      2,982,039    +16.5%  

Net kar – Grup      2,568,713      2,262,372    +13.5%  

  
2013/2014 finansal periyodunun ilk yarısı sonunda, IGE+XAO Grup için konsolide ciro geçen yılki 11.812.132 Avroluk 
ciroya karşılık bu yılki 12.570.465 Avroluk ciroyla %6,4 oranında artış göstermiştir. Ticari aktivite, Fransa’da olduğu kadar 
dış ülkelerdeki büyük müşterilerin iyi momentumundan da artmıştır. Teknik bakış açısından, periyod ; SEE Electrical ‘ın 
(KOBİ’ler için Bilgisayar Destekli Elektrik Tasarım yazılımı)  yeni versiyonu V7R2’nin ve IGE+XAO yazılımları içinden direk 
olarak elektrik ekipman katalokları indirebilmeyi ve kullanabilmeyi sağlayan yeni hizmet SEE Web Catalogue ‘un 
lansmanları ile yoğundu.    
  

Cirodaki olumlu değişime, Grup karlılığında keskin bir ilerlemeyi sağlayan işletme giderlerindeki (+% 2,6) iyi kontrol de 
eşlik etti.  Böylece net kar %13,5‘luk bir artışla 2.568.713 Avro olurken, faaliyet karı, geçen yılın ilk yarısına kıyasla 
%16,5‘luk keskin bir artışla 3.473.485 Avro’ya ulaştı. Sonuçta firmanın karlılık oranları büyük ölçüde 2,4 puanlık artışla 
%27,6’ya ulaşan faaliyet karı ve %20,4 ile %20 barajını aşan net karla beraber artıyor.  
  

Finansal bakış açısından IGE+XAO, 31 Ocak 2014 tarihine kadar neredeyse hiç banka borcu olmadan ve hemen hemen 
cirosuna denk 26 Milyon Avroluk bir nakit akışıyla güçlendi.   
  

Grup, sonuçlarıyla desteklenmiş olan sağlam prensipleriyle yüksek karlılığını korurken, sürdürülebilir organik gelişimini, dış 
büyüme için fırsatlarla birleştirerek devam ettirmek niyetindedir  
  

* Ciroya göre faaliyet karı   
* Ciroya göre net kar 
  

Not: Yarıyıl finansal sonuçları 31 Ocak 2014’deki sınırlı denetçi raporlarından derlenmiş ve 24 Mart 2014’de yönetim 
kurulu tarafından onaylanmıştır.       

ETKİNLİK 
7-1 Nisan 2014 tarihleri arasındaki uluslararası endüstri fuarı Hannover Ticari Fuarında, IGE+XAO ve tüm şubeleri Hol 7 
F12’de yer alan 160 m2’lik standların’da Grup’un yeni ürün ve hizmetlerini sunacaktır.   
 
IGE+XAO GRUBU HAKKINDA  
27 yıldan uzun bir süredir IGE+XAO Grubu, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) alanında tasarım yapan, üreten, satan ve 
bakımını üstlenen bir yazılım yayınlayıcısı olmuştur. Bu yazılımlar herhangi bir projenin elektriksel bölümünün 
tasarlanması ve bakımının sürdürülmesinde üreticilere yardım amaçlı tasarlanmıştır. Bu tipteki CAD/PLM yazılımları 
Elektrik CAD/PLM olarak anılır. IGE+XAO, tüm üreticiler için tasarlanmış, ayrı bir bilgisayarda veya firma bağlantı ağı 
içinde çalışabilen bir Elektriksel CAD/PLM portföyü oluşturmuştur.  
31 Temmuz 2013 itibariyle, IGE+XAO Grubu, tüm dünyada 26 farklı konumda ve 17 ülkede yerleşik 373 çalışana sahipti 
ve 70.000’den fazla lisansı vardı. IGE+XAO kendi alanında bir referans’ tır. Daha fazla bilgi için www.ige-xao.com sitesini 
ziyaret edin. 
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