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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΙΑΜΗΝΟΥ 2009
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ +17.7%, EBITDA +27,4%
O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το εννιάµηνο του 2009 διαµορφώθηκε στα 84,3 εκατ.
Ευρώ έναντι 71,5 εκατ. Ευρώ που ήταν στο περυσινό εννιάµηνο µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει
αύξηση της τάξης του 17,7%. Την ίδια στιγµή οι πωλήσεις βιολογικών στοιχείων του Οµίλου
αυξήθηκαν κατά 29,2% απόρροια της περαιτέρω ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης του Οµίλου.
Τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 13 εκατ. Ευρώ στο φετινό
εννιάµηνο, έναντι 10,2 εκατ. Ευρώ που ήταν στο αντίστοιχο εννιάµηνο του 2008, εµφανίζοντας
αύξηση κατά 27,4% θετικά επηρεασµένα από την βελτίωση της τιµής της τσιπούρας τους
τελευταίους µήνες.
Τα ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) στο τέλος του φετινού εννιαµήνου διαµορφώθηκαν
στα 6,2 εκατ. Ευρώ έναντι 4,1 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας
θεαµατική αύξηση της τάξεως του 48,2%.
Τέλος, τα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους ΚΜΦ ανήλθαν σε 4,4 εκατ. Ευρώ από 3 εκατ.
ευρώ το εννιάµηνο του 2008 αυξηµένα κατά 43,4%, ενώ τα ΚΜΦ∆Μ ανήλθαν σε 3,8 εκατ.
Ευρώ έναντι 2,6 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο καταγράφοντας αύξηση 45,9%.
Ο Όµιλος ∆ΙΑ για ένα ακόµη τρίµηνο καταφέρνει να αυξήσει σηµαντικά τους όγκους πωλήσεων
του, και τα λειτουργικά του κέρδη. Παράλληλα, µε τις οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούνται
από την πλήρη ενσωµάτωση των εξαγοραζόµενων εταιριών και τα σηµαντικά οφέλη που
γίνονται εµφανή από την στρατηγική συµµαχία µε τον πολυεθνικό όµιλο ΒΙΟΜΑR,
βελτιστοποιείται σταδιακά το κόστος της παραγωγικής του βάσης.
Έτσι, µε την συγκέντρωση του κλάδου που συνεχίζει να συντελείται πανευρωπαϊκά και την
βάσει στοιχείων σηµαντική µείωση της παραγωγής που λόγω του εκτεταµένου παραγωγικού
κύκλου (18-22 µήνες) θα αρχίσει να φαίνεται στις αγορές πολύ έντονα από το δεύτερο εξάµηνο
του 2010, είναι πλέον πεποίθηση ότι έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις που µπορούν να
εξασφαλίσουν µία συνεχή ανοδική πορεία µε σηµαντικές επιδόσεις.
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