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Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2007 

 

Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανακοίνωσε τα 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το εννεάμηνο της χρήσης 2007. 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το εννεάμηνο του 2007 ανήλθε σε € 
41,97 εκατ. έναντι € 38,51 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9%. Η ενίσχυση των πωλήσεων μεγάλου ψαριού 
συνέβαλε κύρια στην αύξηση αυτή του κύκλου εργασιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται και στο γεγονός ότι στο εννεάμηνο του 
2007 συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις της Καλλονή Ε.Π.Ε., της 
Ιχθυοκαλλιέργειες Αργολίδος Α.Ε. καθώς και της Hellenic Fishfarming CZ SRO, 
εταιρειών που δεν ενοποιούνταν κατά το εννεάμηνο του 2006. 
 
Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις μεγάλου ψαριού εμφάνισαν αύξηση κατά 6,9% και 
ανήλθαν σε € 30,02 εκατ., ενώ οι πωλήσεις γόνου ανήλθαν σε € 4,38 εκατ. 
 
Οι πωλήσεις εξωτερικού ανήλθαν σε € 20,23 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
18,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Ως ποσοστό του κύκλου 
εργασιών οι πωλήσεις εξωτερικού αντιστοιχούν στο 48% του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών. 
 
Τα μικτά κέρδη από πωλήσεις εμπορευμάτων και υπηρεσιών ενισχύθηκαν στο 
εννεάμηνο κατά 50,3% φθάνοντας τα € 2,57 εκατ.  κυρίως λόγω της αύξησης της 
εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας. Τα κέρδη από την επιμέτρηση στην 
εύλογη αξία των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν σε € 28,10 εκατ. 
έναντι € 17,70 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο σημειώνοντας αύξηση κατά 
59%. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εννεάμηνο 
σε € 7,97 εκατ. έναντι € 4,82 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006, 
σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 65,3%. Τόσο η συγκράτηση των 
λειτουργικών εξόδων, οι οικονομίες κλίμακος και τα μεγάλα μεγέθη του τελικού 



προϊόντος, όσο και το γενικότερο ευνοϊκό κλίμα αναφορικά με την παραγωγή 
στην τρέχουσα χρήση συνέβαλαν στην ενίσχυση αυτή της κερδοφορίας. 
 
Ανάλογα κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες κερδών. Συγκεκριμένα, τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν σε € 6,48 εκατ. σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 83,1%. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2007 σε € 4,77 εκατ. έναντι € 2,25 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 111,8%. 
 
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν στο εννεάμηνο της χρήσης 2007 σε € 3,35 εκατ. έναντι € 1,77 εκατ. το 
2006, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 88,9%. 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου κινούνται μέσα στο πλαίσιο των 
εκτιμήσεων της Διοίκησης της εταιρείας για ενίσχυση των δραστηριοτήτων και 
βελτίωση όλων των μεγεθών τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και 
κερδοφορίας. 
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