∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα χρήσης 2007.
Εντυπωσιακή αύξηση µεγεθών του Οµίλου.
Θεαµατική αύξηση εµφανίζουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Β.Ε.Ε, σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 31/12/2007, καταρτισµένες µε βάση τα
διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, συγκεκριµένα :
O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το έτος 2007 διαµορφώθηκε στα 78,23 εκατ. Ευρώ
έναντι 35,63 εκατ. Ευρώ που ήταν στο 2006 µε αποτέλεσµα να παρουσιάσει αύξηση της
τάξης του 119.56%.
Στο ίδιο διάστηµα, τα κέρδη προ φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) εµφάνισαν
αύξηση της τάξεως του 96.24% φθάνοντας στα 17,25 εκατ. Ευρώ στο έναντι 8,79 εκατ.
Ευρώ που ήταν στη χρήση 2006.
Τα ενοποιηµένα Κέρδη προ φόρων στο τέλος του 2007 διαµορφώθηκαν στα 11,63 εκατ.
ευρώ έναντι 5,91 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περυσινής περιόδου σηµειώνοντας εντυπωσιακή
αύξηση της τάξεως του 96,78% αντανακλώντας τη συνεχή βελτίωση των οικονοµικών
µεγεθών του Οµίλου.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στα ενοποιηµένα Κέρδη µετά από φόρους και
δικαιώµατα µειοψηφίας που ανήλθαν σε 8,04 εκατ. ευρώ από 4,18 εκατ. ευρώ της χρήσης
2006 σηµειώνοντας ποσοστιαία άνοδο 92,34%.
Η σηµαντική αύξηση σε όλα τα µεγέθη του Οµίλου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην συνεχή
προσπάθεια της διοίκησης για υλοποίηση του στόχου της πλήρους καθετοποίησης του (που
επετεύχθη), µέσα από συνεχείς επενδύσεις στις υφιστάµενες παραγωγικές εγκαταστάσεις και
δοµές αλλά και µέσα από στρατηγικής σηµασίας εξαγορές, τα πλεονεκτήµατα των οποίων
άρχισαν ήδη να αποτυπώνονται στις οικονοµικές του καταστάσεις.
Σηµειώνεται ότι στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2007
συµπεριλαµβάνονται µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης για πρώτη φορά, οι εταιρίες
ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, ΠΕΛΑΓΟΣ Α.Ε., ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε., MARE NOSTRUM A.E. και ΜΕΡΚΟΣ Α.Ε.
Οι ανωτέρω εταιρίες εξαγοράστηκαν στην διάρκεια της χρήσης 2007. Θα πρέπει να αναφερθεί
ότι µε εξαίρεση την ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ, η συνεισφορά των υπόλοιπων νέων εξαγορών στην
κερδοφορία του Οµίλου όπως ανεµένετο ήταν µηδαµινή. Η υλοποίηση ενός πλάνου
αναδιάρθρωσης και οµογενοποίησης όλων των τελευταίων στρατηγικής σηµασίας
επενδυτικών επιλογών της διοίκησης που ξεκίνησε το 2007 και συνεχίζεται την τρέχουσα
χρήση, αναµένεται ότι θα αντικατοπτρισθεί στα αποτελέσµατα του 2008 µέσα από τις
σηµαντικές συνέργειες και οικονοµίες κλίµακος που θα προκύψουν. Επιπρόσθετα εντός της
χρήσης 2008 έχει ήδη προγραµµατισθεί η συγχώνευση δια απορρόφησης µιας σειράς 100%
θυγατρικών εταιριών µε σκοπό την δηµιουργία ενός πιο ευέλικτου επιχειρηµατικού σχήµατος.
Η διοίκηση της ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ παραµένοντας προσηλωµένη στην
στρατηγική επέκτασης της και καθιέρωσης ως έναν από τους σηµαντικότερους Οµίλους της
παγκόσµιας ιχθυοκαλλιέργειας, εκτιµά ότι η ανωτέρω θεαµατική βελτίωση των οικονοµικών
µεγεθών του 2007 αναµένεται να συνεχιστεί και στην τρέχουσα χρήση.
Ν. Κηφισιά, 28/3/2008
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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