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Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007 
Σημαντική ενίσχυση κερδοφορίας του Ομίλου 

 
Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανακοίνωσε τα 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2007. 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στη χρήση 2007 σε € 54,5 
εκατ. έναντι € 50,1 εκατ. το 2006 σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 8,8%. Η 
αύξηση των πωλήσεων μεγάλου ψαριού καθώς και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών συνέβαλαν στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών του Ομίλου. 
Συγκεκριμένα οι πωλήσεις μεγάλου ψαριού αυξήθηκαν κατά 6,8% και ανήλθαν 
σε € 39,8 εκατ. ενώ τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σχεδόν διπλασιάστηκαν. 
Να σημειωθεί ότι ο αυξημένος κύκλος εργασιών αποδίδεται και στην ενοποίηση 
των αποτελεσμάτων των εταιρειών Καλλονή Α.Ε., της Ιχθυοκαλλιέργειες 
Αργολίδος Α.Ε. καθώς και της Hellenic Fishfarming CZ SRO, εταιρειών που δεν 
ενοποιούνταν στο σύνολο της χρήσης 2006. 
 
Αξιοσημείωτη είναι η ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου 
καθώς οι πωλήσεις εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 25,5% έναντι του 2006 και 
διαμορφώθηκαν σε € 27,9 εκατ. αποτελώντας το 51,2% του ενοποιημένου 
κύκλου εργασιών ενώ το 2006 αποτελούσαν το 44,4% του ενοποιημένου κύκλου 
εργασιών. 
 
Τα μικτά κέρδη από πωλήσεις εμπορευμάτων, υπηρεσιών και λοιπών 
ανήλθαν το 2007 σε € 3,5 εκατ. έναντι € 2,5 εκατ. το 2006 σημειώνοντας αύξηση 
κατά 43,4% κυρίως λόγω της αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας του 
Ομίλου και των καλύτερων συμφωνιών που πέτυχε ο Όμιλος με τις εταιρείες του 
κλάδου για τη χρήση του εμπορικού της δικτύου.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 54,2% 
και ανήλθαν σε € 10,2 εκατ. έναντι € 6,6 εκατ. το 2006 γεγονός που αποδίδεται 
τόσο στη γενικότερα ευνοϊκή παραγωγική χρονιά και την επίτευξη καλύτερων 
αποδόσεων, όσο και στην συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων που αποτελούν 



από τα χαμηλότερα του κλάδου παράλληλα με την ανάπτυξη του τμήματος 
logistics το οποίο συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του σκοπού αυτού.   
   
Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν το 2007 σε € 
8,4 εκατ. αυξημένα κατά 72,3%, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε € 6 
εκατ. σχεδόν διπλάσια έναντι του 2006. 
 
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν στη χρήση 2007 σε € 3,9 εκατ. έναντι € 2,4 εκατ. το 2006, σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 64%. 
 
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι τα αποτελέσματα του 2007 είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά ενώ οι προοπτικές για την τρέχουσα χρήση είναι πολύ 
ελπιδοφόρες. Εκτίμηση της εταιρείας αποτελεί ότι κατά το 2008 θα ενισχυθεί η 
παραγωγική βάση της γεγονός που θα συντελέσει στην ενίσχυση των πωλήσεων 
σε επίπεδο όγκων τόσο στο μεγάλο ψάρι, όσο και στο γόνο. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δίνεται και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας η οποία αναμένεται να 
συνεχιστεί με εντονότερο ρυθμό κυρίως λόγω της διείσδυσης στις αγορές των 
νεοεισερχόμενων στην Ευρωζώνη χωρών.    
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