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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 

 

Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανακοίνωσε τα 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008 
με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008 
ανήλθε σε € 16,64 εκατ. έναντι € 12,53 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007 
σημειώνοντας αύξηση κατά 32,8%.  
 
Η αύξηση αυτή του κύκλου εργασιών αποδίδεται κυρίως στην σημαντική αύξηση 
των πωλήσεων μεγάλου ψαριού καθώς και στην ενίσχυση των λοιπών 
πωλήσεων τροφών. Συγκεκριμένα το πρώτο τρίμηνο του 2008 οι πωλήσεις 
μεγάλου ψαριού ανήλθαν σε € 13,055 χιλ έναντι € 9,897 χιλ. το αντίστοιχο 
περσινό τρίμηνο σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 32% 
 
Αξιοσημείωτες είναι οι πωλήσεις εξωτερικού οι οποίες αποτέλεσαν στο πρώτο 
τρίμηνο του 2008 το 67% του συνολικού κύκλου εργασιών και εμφανίσθηκαν 
ενισχυμένες κατά 71% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
 
Τα μικτά κέρδη από τις δραστηριότητες του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2008 
αυξήθηκαν κατά 43,4% και ανήλθαν σε € 4,54 εκατ. έναντι € 3,17 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 
27,3% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 25,3% το 2007, γεγονός 
που αποδίδεται στην σημαντική αύξηση των πωλήσεων αλλά και στη συμπίεση 
του κόστους παραγωγής λόγω αποδοτικότερης εκμετάλλευση των παραγωγικών 
μέσων. 
 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο πρώτο τρίμηνο του 2008 σε € 2,41 εκατ. 
έναντι € 1,99 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 
21,2%. 



 
Ανάλογα κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες κέρδους. Συγκεκριμένα, τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών επενδυτικών 
αποτελεσμάτων ανήλθαν € 2,06 εκατ. σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 
32,5%. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν το πρώτο τρίμηνο 
του 2008 σε € 1.218 χιλ. έναντι € 1.055 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι 
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 15,4%. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο 
αυτό η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω αύξησης των επιτοκίων τα 
οποία επιβάρυναν τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2008. 
 
Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης 2008 σε € 701 χιλ. έναντι € 683 χιλ. 
το 2007, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 2,7%. 
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