Κηφισιά, 29/05/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2009
ΑΥΞΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ
O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το τρίµηνο του τρέχοντος έτους διαµορφώθηκε στα 24,3 εκατ.
Ευρώ έναντι 20,2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο περυσινό τρίµηνο µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αύξηση
της τάξης του 20,2%. Την ίδια στιγµή οι πωλήσεις βιολογικών στοιχείων του Οµίλου αυξήθηκαν κατά
43,1% απόρροια της διεύρυνσης του πελατολογίου και της ενδυνάµωσης των σχέσεων και συνεργασιών
µε σηµαντικούς πελάτες στο εξωτερικό.
Τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 3,93 εκατ. Ευρώ στο φετινό τρίµηνο,
έναντι 4,73 εκατ. Ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2008, σαφώς επηρεασµένα από την χαµηλή
τιµή της τσιπούρας καθ’ όλο το διάστηµα αυτό. Πάρα ταύτα η αυστηρή διαχείριση των µονάδων κόστους
και οι οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούνται από την οµογενοποίηση των εξαγοραζόµενων εταιρειών,
οδήγησαν σε βελτίωση του EBITDA margin κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε αυτό που έχει
καταγραφεί για όλη την χρήση 2008.
Τα ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού τριµήνου διαµορφώθηκαν στα 1,8 εκατ.
Ευρώ έναντι 3,1 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του
42%.Τέλος, τα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους ΚΜΦ ανήλθαν σε 1,4 εκατ. Ευρώ από 2,3 εκατ.
ευρώ το τρίµηνο του 2008, ενώ τα ΚΜΦ∆Μ ανήλθαν σε 1,3 εκατ. Ευρώ έναντι 2,2 εκατ. Ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Παρά τις προκλήσεις και δυσκολίες που δηµιουργούνται από το παγκόσµια δυσµενές περιβάλλον, ο
Όµιλος καταφέρνει να αυξήσει σηµαντικά τους όγκους πωλήσεων του, να βελτιώσει το λειτουργικό
περιθώριο κέρδους του και τις ταµειακές του ροές, να µειώσει τον τραπεζικό δανεισµό του και να
διατηρήσει ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας. Παράλληλα, εκµεταλλεύεται τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται από την συνεχή συγκέντρωση του κλάδου, µε το πρόσφατο παράδειγµα απόκτησης
σηµαντικού ποσοστού στην 8η µεγαλύτερη εταιρεία αυτού.
Η προαναφερόµενη συγκέντρωση που συντελείται όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στις 2 ανταγωνίστριες
χώρες παραγωγούς, Τουρκία και Ισπανία, σε συνδυασµό µε την αναµενόµενη βάσει στοιχείων µείωση της
παραγωγής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και της αύξησης της ζήτησης που παρατηρείται, έχουν ήδη
οδηγήσει σε σηµαντική αύξηση της τιµής της τσιπούρας κατά το δεύτερο τρίµηνο του 2009. Όλα τα
ανωτέρω τηρουµένων των αναλογιών, δηµιουργούν προϋποθέσεις που µπορούν να εξασφαλίσουν
σηµαντικές επιδόσεις για το τρέχον έτος.
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