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Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανακοίνωσε τα 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2008 
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ενισχύθηκε σημαντικά κατά το πρώτο εξάμηνο 
της χρήσης 2008 κατά 37,7% και ανήλθε σε € 39,49 εκατ. έναντι € 28,68 εκατ. το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2007. 
 
Η ενίσχυση αυτή κατά κύριο λόγο προέρχεται από την σημαντική αύξηση των 
πωλήσεων μεγάλου ψαριού. Συγκεκριμένα στο πρώτο εξάμηνο του 2008 οι 
πωλήσεις μεγάλου ψαριού ανήλθαν σε € 29,4 εκατ. έναντι € 20,9 εκατ. το 2007, 
αυξημένες κατά 40,5%.  
 
Παράλληλα ιδιαίτερα έντονη συνέχισε να είναι η εξαγωγική δραστηριότητα του 
Ομίλου καθώς οι πωλήσεις εκτός Ελλάδας διαμορφώθηκαν σε € 25,6 εκατ. 
αυξημένες κατά 79,9% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2007.  
 
Τα μικτά κέρδη από τις δραστηριότητες του Ομίλου το πρώτο εξάμηνο του 2008 
αυξήθηκαν κατά 36,6% και ανήλθαν σε € 9,98 εκατ. έναντι € 7,31 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 
25,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών αυξημένο κατά 0,2 μονάδες έναντι 
του εξαμήνου του 2007. Αν και ένα από τα δύο κύρια προϊόντα αντιμετώπισε 
πιέσεις στην τιμή διάθεσής του(τσιπούρα), το περιθώριο του μικτού κέρδους του 
Ομίλου  δεν επηρεάσθηκε λόγω των πολύ καλών τιμών του άλλου κυρίου 
είδους(λαυράκι), το οποίο ο Όμιλος διαθέτει σε πολύ σημαντικά αποθέματα.       
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο εξάμηνο του 2008 σε € 5,48 εκατ. 
έναντι € 4,73 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 
13,9%. Η μικρότερη ενίσχυση του EBITDA αποδίδεται στα αυξημένα έξοδα 
διάθεσης λόγω των διεθνών αυξημένων τιμών των μεταφορών λόγω της 



αύξησης των καυσίμων αλλά και των αυξημένων τιμών των υλικών 
συσκευασίας(παράγωγα προϊόντα πετρελαίου).  
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒΙΤ) 
αυξήθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2008 κατά 22,9% έναντι του 2007 και 
διαμορφώθηκαν σε € 4,73 εκατ. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2008 σε € 2.88 εκατ. έναντι € 2.78 εκατ. 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 7,3%.  
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008 ανήλθαν σε 
€1.805 χιλ. Ευρώ έναντι €1.077 χιλ. του 2007 λόγω της αύξηση των επιτοκίων 
διεθνώς , όσο και λόγω των νέων αναγκαίων κεφαλαίων του Ομίλου για την 
επίτευξη της σημαντικής ανάπτυξης του, όπως εμφαίνεται και στις πωλήσεις.  
 
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2008 σε € 1,75 εκατ. έναντι € 2,1 
εκατ. το 2007 λόγω της αύξησης κυρίως των αναβαλλόμενων φόρων . 
 
Η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη στην επίτευξη του 
στρατηγικού της σχεδιασμού με κύριες επιδιώξεις της τη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων, τον έλεγχο των δαπανών παραγωγής και διάθεσης αλλά 
και τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών εξόδων με την μετατροπή 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο με πιο ευνοϊκούς όρους.  
 
 
Σημείωση: 
 
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες του A’ Εξαμήνου 2008, θα δημοσιευθούν την 
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2008 στην εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ και θα 
βρίσκονται αναρτημένα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ως 
αναπόσπαστο μέρος της Εξαμηνιαίας Οικονομικής έκθεσης για την περίοδο που 
λήγει την 30/6/2008, στην εταιρική ιστοσελίδα (www.helfish.gr) και στην 
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr ) . 
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