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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2009
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ +19,7%, ΚΜΦ∆Μ +41,2%
O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2009 διαµορφώθηκε στα 112,5 εκατ. Ευρώ έναντι 94 εκατ. Ευρώ που
ήταν το 2008 µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αύξηση της τάξης του 19,7%. Η περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής
βάσης του Οµίλου σε συνδυασµό µε την διεύρυνση του πελατολογίου και το άνοιγµα νέων αγορών και προϊόντων,
συνέτειναν στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών σε µία πολύ δύσκολη χρονιά για τα παγκόσµια δρώµενα.
Στο ίδιο διάστηµα, τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εµφάνισαν αύξηση της τάξεως του 24,5%
φτάνοντας στα 15,85 εκατ. Ευρώ, έναντι 12,73 εκατ. Ευρώ που ήταν στη χρήση 2008, θετικά επηρεασµένα από την
βελτίωση της τιµής της τσιπούρας.
Τα ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του 2009 διαµορφώθηκαν στα 6,96 εκατ. Ευρώ έναντι 3,94
εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας θεαµατική αύξηση της τάξεως του 76,6% ενισχυµένα
επιπλέον και από την µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων.
Τέλος, τα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους ΚΜΦ ανήλθαν σε 4,57 εκατ. Ευρώ από 2,96 εκατ. ευρώ το 2008
αυξηµένα κατά 54,4 % ενώ τα ΚΜΦ∆Μ ανήλθαν σε 3,77 εκατ. Ευρώ έναντι 2,67 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο καταγράφοντας αύξηση 41,2%,
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 2008, συνεχίστηκε µε εντονότερη ένταση το 2009 πλήτωντας τις
πραγµατικές οικονοµίες των βασικών χωρών που εξάγουµε τα προϊόντα µας όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Πάρα
ταύτα, διαθέτοντας ένα εξαιρετικό προϊόν µε µεγάλη αναγνωρισιµότητα στις περισσότερες Ευρωπαϊκές αγορές και
πολύ προσιτές τιµές, καταφέραµε να αυξήσουµε τους όγκους πωλήσεων µας και τα µερίδια αγοράς στις επιµέρους
αγορές. Σε αυτό βοήθησε η συγκέντρωση των προς πώληση ποσοτήτων σε πολύ λιγότερα χέρια αλλά και η σταδιακή
µείωση των παραγόµενων ποσοτήτων πανευρωπαϊκά.
Για µια ακόµη χρονιά ο Όµιλος ∆ΙΑ καταφέρνει να αυξήσει σηµαντικά τους όγκους πωλήσεων του και τα
αποτελέσµατά του. Οι οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούνται από την πλήρη ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων
εταιριών, ενισχύθηκαν εµφανώς από τα οφέλη που απέφερε η στρατηγική συµµαχία µε τον πολυεθνικό Όµιλο
BIOMAR, και ουσιαστικά οδηγούν σε σταδιακή µείωση του κόστους παραγωγής σε επίπεδα που προδιαγράφουν µία
σηµαντική πορεία.
Το πρώτο τρίµηνο του 2010 παρατηρείται µία σηµαντική βελτίωση της τιµής της τσιπούρας, µε κορύφωση τον µήνα
που διανύουµε που οι τιµές αγγίζουν τα υψηλά 5ετίας. Τούτο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην σηµαντική µείωση
πανευρωπαϊκά των προς διάθεση ποσοτήτων Ιχθυαποθεµάτων, που αναµένεται ότι θα συνεχιστεί έως το 2011.
Βεβαίως, µαζί µε τα πολύ θετικά ως άνω δεδοµένα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη την αναµενόµενη αύξηση τιµών των
βασικών πρώτων υλών των ιχθυοτροφών που θα επηρεάσει το κόστος παραγωγής καθώς και µία πιθανή αύξηση του
κόστους χρήµατος εφόσον δεν λυθούν τα ευρύτερα δηµοσιονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας. Πάρα
ταύτα, είµαστε αισιόδοξοι ότι οι ανωτέρω πιθανοί κραδασµοί είναι δυνατόν να απορροφηθούν µε το παραπάνω από
τις τόσο θετικές προοπτικές του Οµίλου µας και του κλάδου εν γένει, διασφαλίζοντας σηµαντικές επιδόσεις.
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