Εντυπωσιακή αύξηση μεγεθών του Ομίλου στο Α Εξάμηνο του 2007.

Ανοδικό αναθεώρηςη ςτόχων για το ϋτοσ.
Θεαματικό βελτύωςη εμφανύζουν τα οικονομικϊ μεγϋθη του Ομύλου ΔΙΑ ΙΦΘ/ΚΑΛΛ.
Α.Β.Ε.Ε, ςύμφωνα με τισ λογιςτικϋσ καταςτϊςεισ τησ 30/06/2007, καταρτιςμϋνεσ με βϊςη τα
διεθνό πρότυπα χρηματοοικονομικόσ πληροφόρηςησ, ςυγκεκριμϋνα : O ενοποιημϋνοσ κύκλοσ
εργαςιών για το εξϊμηνο του τρϋχοντοσ ϋτουσ διαμορφώθηκε ςτα 29,54 εκατ. Ευρώ ϋναντι 16,34
εκατ. Ευρώ που όταν ςτο περυςινό εξϊμηνο με αποτϋλεςμα να παρουςιϊςει αύξηςη τησ τϊξησ
του 80,66%. το ύδιο διϊςτημα, τα κϋρδη προ φόρων Σόκων και Αποςβϋςεων (EBITDA) εμφϊνιςαν
αύξηςη τησ τϊξεωσ του 76.52% φθϊνοντασ ςτα 7,86 εκατ. Ευρώ ςτο φετινό εξϊμηνο, ϋναντι 4,45
εκατ. Ευρώ που όταν ςτο εξϊμηνο του 2006.Σα ενοποιημϋνα Κϋρδη προ φόρων ςτο τϋλοσ του
φετινού εξαμόνου διαμορφώθηκαν ςτα 5,75 εκατ. ευρώ ϋναντι 3,05 εκατ ευρώ τησ αντύςτοιχησ
περυςινόσ περιόδου ςημειώνοντασ εντυπωςιακό αύξηςη τησ τϊξεωσ του 88.22% αντανακλώντασ
τη ςυνεχό βελτύωςη των οικονομικών μεγεθών τησ εταιρύασ και των θυγατρικών τησ.Ιδιαύτερη
αναφορϊ πρϋπει να γύνει και ςτα ενοποιημϋνα Κϋρδη μετϊ από φόρουσ και δικαιώματα
μειοψηφύασ ανόλθαν ςε 4,25 εκατ ευρώ από 1,89 εκατ ευρώ το πρώτο εξϊμηνο του 2006
ςημειώνοντασ ποςοςτιαύα ϊνοδο 124,44%. Η ςημαντικό αύξηςη ςε όλα τα μεγϋθη του Ομύλου
οφεύλεται ςε μεγϊλο βαθμό ςτην ςυνεχό προςπϊθεια τησ διούκηςησ για υλοπούηςη του ςτόχου
τησ πλόρουσ καθετοπούηςησ του, μϋςα από ςυνεχεύσ επενδύςεισ ςτισ υφιςτϊμενεσ παραγωγικϋσ
εγκαταςτϊςεισ και δομϋσ αλλϊ και μϋςα από ςτρατηγικόσ ςημαςύασ εξαγορϋσ, τα πλεονεκτόματα
των οπούων ϊρχιςαν όδη να αποτυπώνονται ςτισ οικονομικϋσ του καταςτϊςεισ.ημειώνεται ότι
ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ για το πρώτο εξϊμηνο 2007 ςυμπεριλαμβϊνονται με
τη μϋθοδο τησ ολικόσ ενοπούηςησ για πρώτη φορϊ, οι εταιρύεσ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΠΕΛΑΓΟ Α.Ε και
MARE NOSTRUM A.E. Οι ανωτϋρω εταιρύεσ εξαγορϊςτηκαν ςτην τρϋχουςα χρόςη. Η διούκηςη τησ
ΔΙΑ ΙΦΘΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ ΑΒΕΕ παραμϋνοντασ προςηλωμϋνη ςτην ολοκλόρωςη των
επενδυτικών τησ ςχεδύων, ςτο πλαύςιο του ςτρατηγικού τησ ςχεδιαςμού, εκτιμϊ ότι η ανωτϋρω
θεαματικό βελτύωςη των οικονομικών μεγεθών και αποτελεςμϊτων του πρώτου εξαμόνου
αναμϋνεται να ςυνεχιςτεύ και να απεικονιςτεύ αντιςτούχωσ και ςτα ετόςια αποτελϋςματα τησ. το
πλαύςιο αυτό, πληροφορεύ το επενδυτικό κοινό ότι αναθεωρεύ ανοδικϊ τισ προβλϋψεισ τησ για τα
ετόςια ενοποιημϋνα αποτελϋςματα χρόςεωσ 2007 εκτιμώντασ ότι ο κύκλοσ εργαςιών θα
ανϋλθει ςτα 70 εκατ. ευρώ (αύξηςη 96.6% ϋναντι του 2006) ενώ τα καθαρϊ Κϋρδη Μετϊ από
Υόρουσ και Δικαιώματα Μειοψηφύασ ςτα 8 εκατ. Ευρώ (αύξηςη κατϊ 90.47%). Οι ενδιϊμεςεσ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ θα δημοςιευθούν την Σετϊρτη 29 Αυγούςτου 2007 και θα εύναι
διαθϋςιμεσ ςτην ιςτοςελύδα του Φρηματιςτηρύου Αθηνών καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα τησ εταιρύασ
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