
 

 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Σηµαντική βελτίωση παρουσίασαν τόσο τα µετά φόρους όσο και τα προ 
φόρων κέρδη του οµίλου και της εταιρείας κατά το 9µηνο του 2007, σε σχέση 
µε το αντίστοιχο 9µηνο του 2006. Ειδικότερα :  

1. Οι πωλήσεις του οµίλου αυξήθηκαν κατά 25,84% και της εταιρείας κατά 
8,92% 

2. Τα µετά φόρους κέρδη του οµίλου αυξήθηκαν κατά 207% και της 
εταιρείας κατά 64,16% 

3. Τα EBITDA του οµίλου αυξήθηκαν κατά 86% και της εταιρείας κατά 
37,70%. 

Η σηµαντική αυτή βελτίωση των αποτελεσµάτων του οµίλου οφείλεται τόσο 
στα αποτελέσµατα της µητρικής, όσο και στα αποτελέσµατα των θυγατρικών. 
Η EXCEL A.E. και η OMNISHOP A.E. καταγράφουν σηµαντική κερδοφορία 
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Ικανοποιητικά επίσης είναι και τα 
αποτελέσµατα της θυγατρικής YALCO ROMANIA SRL, η οποία κατά τους 
πρώτους έξι µήνες λειτουργίας και παρά τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης, 
κατέγραψε ικανοποιητικό επίπεδο πωλήσεων και κερδοφόρα λειτουργία. 
Η YALCO HUNGARY Kft µετά τη µετεγκατάσταση και τις 
προγραµµατιζόµενες αλλαγές, θα µπει το 2008 σε πορεία ανάπτυξης 
πωλήσεων και κερδοφόρου λειτουργίας. 
Η διοίκηση της εταιρείας πιστεύει, ότι η µέχρι σήµερα πορεία του οµίλου, θα 
συνεχισθεί και κατά το τελευταίο τρίµηνο του τρέχοντος έτους µε ανάλογα 
αποτελέσµατα. 
 
Τέλος, σηµειώνουµε ότι µέχρι τα µέσα ∆εκεµβρίου 2007 θα έχουν 
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος µε τη 
συλλογή της HABITAT µέσω της ΟΜΝΙSHOP, µε ηµεροµηνία έναρξής του 
12/01/2008, όπως επίσης θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαπραγµατεύσεις 
προσθήκης νέας συλλογής εργαλείων στην αγορά της Ρουµανίας από την 
YALCO ROMANIA SRL, γεγονότα που εξασφαλίζουν για το 2008 πρόσθετες 
πωλήσεις για τις δύο θυγατρικές εταιρείες του οµίλου και ανάλογη 
κερδοφορία. 
 
Παρατίθεται πίνακας εξέλιξης των οικονοµικών µεγεθών του 9µήνου 2007 σε 
σχέση µε το 9µηνο του 2006. 
 

(000 €) 
ΟΜΙΛΟΣ 
 

01/01-
30/09/2007 

01/01-
30/09/2006 

Μεταβολή 
       % 

Πωλήσεις  50.468 40.104 25,84 
Λειτουργικά & χρηµ/κα έξοδα 14.649 13.026 12,46 
Κέρδη προ φόρων 3.958 1.499 164,00 
Κέρδη µετά φόρους 3.190 1.039 207,00 
EBITDA  6.220 3.344 86,00 



 

 

 
 

 (000 €) 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

01/01-
30/09/2007 

01/01-
30/09/2006 

Μεταβολή 
       % 

Πωλήσεις  34.176 31.377 8,92 
Λειτουργικά & χρηµ/κά έξοδα 10.077 9.491 6,18 
Κέρδη προ φόρων 2.746 1.762 55,84 
Κέρδη µετά φόρους 2.034 1.239 64,16 
EBITDA  4.270 3.101 37,70 
 
 
 
 
Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 


