Κηφισιά, 31/08/2009

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009
Αύξηση εµφανίζουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ∆ΙΑΣ ΙΧΘ/ΚΑΛΛ. Α.Β.Ε.Ε. για το πρώτο εξάµηνο του
2009 µε βάση τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, συγκεκριµένα:
O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους διαµορφώθηκε στα 53,6 εκατ.
Ευρώ έναντι 46,2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάµηνο µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αύξηση της
τάξης του 16% . Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις βιολογικών στοιχείων κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 38%
απόρροια της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης του Οµίλου από την πλήρη οµογενοποίηση των τελευταίων
εξαγορών.
Στο ίδιο διάστηµα, τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,68 εκατ. Ευρώ
έναντι 10,7 εκατ. Ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2008 σαφώς επηρεασµένα από την χαµηλή
τιµή της τσιπούρας για το µεγαλύτερο µέρος του εξαµήνου. Η αυστηρή διαχείριση των µονάδων κόστους και
η µείωση των τιµών κάποιων βασικών πρώτων υλών οδήγησαν στην διατήρηση του EBITDA margin σε
επίπεδα υψηλότερα από αυτά που κατεγράφησαν για όλο το 2008.
Ως αποτέλεσµα του ανωτέρω και λόγω των υψηλότερων αποσβέσεων, τα ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων
(ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού εξαµήνου διαµορφώθηκαν στα 4,3 εκατ. Ευρώ έναντι 6,1 εκατ. Ευρώ της
αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας µείωση της τάξεως του 28,95%.
Τέλος, τα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας (ΚΜΦ∆Μ) ανήλθαν σε 2,9 εκατ.
Ευρώ από 4,3 εκατ. Ευρώ το εξάµηνο του 2008 σηµειώνοντας ποσοστιαία µείωση 32,3%.
Σηµειώνεται ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για το πρώτο εξάµηνο του 2009
συµπεριλαµβάνεται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης για πρώτη φορά η εταιρεία ΚΛΕΙ∆ΑΡΑΣ Ι. FAMILY A.E.
Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών για το πρώτο εξάµηνο του τρέχοντος έτους διαµορφώθηκε στα 42,4
εκατ. Ευρώ έναντι 32,2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο περυσινό εξάµηνο µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αύξηση
της τάξης του 31,67%.
Τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5.6 εκατ. Ευρώ στο φετινό εξάµηνο,
έναντι 8.2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο εξάµηνο του 2008.
Τέλος τα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού εξαµήνου διαµορφώθηκαν στα 2,4 εκατ. ευρώ ενώ
τα Κέρδη µετά φόρων (ΚΜΦ) στα 1,8 εκατ. Ευρώ.
Παρά τις δυσκολίες που συνεχίζονται 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 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 (επένδυση ύψους 2,5 εκατ. Ευρώ) µε
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σκοπό την βελτιστοποίηση του συνολικού κόστους παραγωγής. Οι κινήσεις αυτές
πρώτες θέσεις µεταξύ των παραγωγών Μεσογειακής Ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς.

τον κατατάσσουν στις

Παράλληλα, προβλέποντας έγκαιρα ότι σηµαντικό ρόλο στην πορεία του κλάδου πανευρωπαϊκά θα παίξει η
προµήθεια ιχθυοτροφών, προέβει στις αρχές Ιουλίου στην σύναψη στρατηγικής συµφωνίας/συµµαχίας µε τον
πολυεθνικό Όµιλο ΒΙΟΜΑR αποκτώντας σηµαντικό προβάδισµα έναντι όλων των εταιριών που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας.
Η προαναφερόµενη συγκέντρωση που συνεχίζει να 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, οδήγησαν τους τελευταίους µήνες σε σηµαντική αύξηση
της τιµής της τσιπούρας. Τις τελευταίες εβδοµάδες, όπως ήταν αναµενόµενο λόγω της ταχύτερης ανάπτυξης
των ιχθύων τους καλοκαιρινούς µήνες και ωρίµανσης της παραγωγής, παρατηρείται πάλι µία πίεση στην τιµή
της τσιπούρας (ηπιότερη όµως από οτι τα προηγούµενα χρόνια την αντίστοιχη περίοδο). Το ανωτέρω
συνοδεύεται συγκυριακά και από µία αύξηση της τιµής των ιχθυαλεύρων, σηµαντικής πρώτης ύλης για την
παραγωγή ιχθυοτροφών. Τούτο ενδέχεται να δηµιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες στην εξεύρεση ιχθυοτροφών
από τους µικρότερους παραγωγούς.
Το συµπέρασµα από τα ανωτέρω είναι ότι τηρουµένων των αναλογιών, έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις
που πολύ σύντοµα η λίγο αργότερα αναµένεται να οδηγήσουν στην πλήρη ανάκαµψη του κλάδου. Ο Όµιλος
εταιριών ∆ΙΑΣ έχει ισχυροποιήσει την θέση του σηµαντικά και µε τις πρόσφατες κινήσεις είναι έτοιµος να
εκµεταλλευτεί πρώτος την κατάσταση που δείχνει ότι διαµορφώνεται διεθνώς.
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