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Επεξηγηματική ανακοίνωση επί των Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων 6Μ 2007 

 
 
Η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. προς ενημέρωση του 

επενδυτικού κοινού, σε συνέχεια των δημοσιευθέντων οικονομικών 

καταστάσεων πρώτου εξαμήνου 2007 της εταιρείας βάση των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π), γνωστοποιεί ότι ο 

λογαριασμός "Πωλήσεις Εμπορευμάτων- Υπηρεσιών- Λοιπών" αναλύεται ως 

ακολούθως:  

 

Ο Όμιλος: 

  

Οι Πωλήσεις Εμπορευμάτων-Υπηρεσιών-Λοιπών του Ομίλου διαμορφώθηκαν 

σε ευρώ 14.950.654,59 το πρώτο εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 

11.353.094,77 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Πιο συγκεκριμένα, οι Πωλήσεις 

μεγάλου ψαριού διαμορφώθηκαν σε ευρώ 10.451.867,08 το πρώτο εξάμηνο 

του 2007 έναντι ευρώ 8.788.258,28 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι 

Πωλήσεις γόνου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 106.700,00 το πρώτο εξάμηνο του 

2007 έναντι ευρώ 0,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Επιπλέον, οι Πωλήσεις 

τροφών διαμορφώθηκαν σε ευρώ 3.412.380,82 το πρώτο εξάμηνο του 2007  

έναντι ευρώ 2.113.442,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι Πωλήσεις υλικών 

συσκευασίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 7.153,14 το πρώτο εξάμηνο του 2007 

έναντι ευρώ 99.662,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Η Παροχή υπηρεσιών 

διαμορφώθηκε σε ευρώ 634.306,13 το πρώτο εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 



262.799,98 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Τέλος, οι πωλήσεις εξοπλισμού-

λοιπών ιχθυοκαλλιέργειας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 338.247,42 το πρώτο 

εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 88.932,51 το πρώτο εξάμηνο του 2006.  

 

Η Εταιρεία:  

 

Οι Πωλήσεις Εμπορευμάτων-Υπηρεσιών-Λοιπών του Ομίλου διαμορφώθηκαν 

σε ευρώ 18.000.393,80 το πρώτο εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 

11.090.294,79 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Πιο συγκεκριμένα, οι Πωλήσεις 

μεγάλου ψαριού διαμορφώθηκαν σε ευρώ 12.600.026,71 το πρώτο εξάμηνο 

του 2007 έναντι ευρώ 8.788.258,28 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι 

Πωλήσεις γόνου διαμορφώθηκαν σε ευρώ 106.700,00 το πρώτο εξάμηνο του 

2007 έναντι ευρώ 0,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Επιπλέον, οι Πωλήσεις 

τροφών διαμορφώθηκαν σε ευρώ 4.750.006,60 το πρώτο εξάμηνο του 2007 

έναντι ευρώ 2.113.442,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Οι Πωλήσεις υλικών 

συσκευασίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 126.498,66 το πρώτο εξάμηνο του 

2007 έναντι ευρώ 99.662,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Η Παροχή 

υπηρεσιών διαμορφώθηκε σε ευρώ 0,00 το πρώτο εξάμηνο του 2007 έναντι 

ευρώ 0,00 το πρώτο εξάμηνο του 2006. Τέλος, οι πωλήσεις εξοπλισμού-

λοιπών ιχθυοκαλλιέργειας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 417.161,83 το πρώτο 

εξάμηνο του 2007 έναντι ευρώ 88.932,51 το πρώτο εξάμηνο του 2006.  

 

Σημειώνεται ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου 2007 της 

εταιρείας βάσει Δ.Π.Χ.Π., το Δελτίο Τύπου των αποτελεσμάτων και η παρούσα 

ανακοίνωση είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΧΑ (www.athex.gr) και της 

εταιρείας (www.helfish.gr)  
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