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Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2007 

Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ανακοίνωσε τα 
ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2007. 
 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2007 κατά 
9% και ανήλθε σε € 28,7 εκατ. έναντι € 26,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
Η αύξηση αυτή του κύκλου εργασιών αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση 
των πωλήσεων μεγάλου ψαριού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κύκλου 
εργασιών οφείλεται και στο γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2007 
συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις της Αστερίας Α.Ε., της Ιχθυοκαλλιέργειες 
Αργολίδος Α.Ε. καθώς και της Hellenic Fishfarming CZ SRO, εταιρειών που δεν 
ενοποιούνταν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006. 
 
Αξιοσημείωτες είναι οι πωλήσεις εξωτερικού οι οποίες στο εξάμηνο του 2007 
εμφανίσθηκαν ενισχυμένες κατά 14% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
πέρυσι. 
 
Το μικτό κέρδος εμφανίστηκε σημαντικά ενισχυμένο κατά 91,9% στα € 1,7 εκατ. 
απόρροια της αύξησης της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας και των 
ουσιαστικά καλύτερων συμφωνιών που επέτυχε ο Όμιλος με τις εταιρείες του 
κλάδου για τη χρήση του εμπορικού της δικτύου.  
 
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο εξάμηνο 
του 2007 σε € 4,8 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006, 
σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 64,5%. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται στη 
γενικότερα ευνοϊκή παραγωγική χρονιά που είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη 
καλύτερων αποδόσεων, καθώς και τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων του 
ομίλου. 
 
Ανάλογα κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες κερδών. Συγκεκριμένα, τα 
ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν € 3,9 εκατ. σημειώνοντας 
αύξηση της τάξεως του 80,8%. Επιπρόσθετα, τα κέρδη προ φόρων 
διαμορφώθηκαν στο εξάμηνο του 2007 σε € 2,8 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 111,5%. 
 



Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 
ανήλθαν στο εξάμηνο της χρήσης 2007 σε € 2,10 εκατ. έναντι € 828 χιλ. το 2006, 
σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξεως του 153,9%. 
 
Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2007 αποτελούν 
έμπρακτη επιβεβαίωση του επιτυχημένου στρατηγικού σχεδιασμού της διοίκησης 
της εταιρείας που έχει ως κύριο στόχο αφενός την ενίσχυση των δραστηριοτήτων 
του Ομίλου και αφετέρου την αποδοτικότερη λειτουργία του.  
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