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A.  ∆ηλώσεις εκπροσώπων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007) 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ»:  

 

1. Ιωάννης Κατσιβέλης ,  Πρόεδρος του ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                                          

2. Lewis Nigel, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. & Συµπράττων Σύµβουλος      

3. Αικατερίνη Πολυµενάκου, µέλος του ∆ιοικητικού συµβουλίου 

 

µε  την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε : 

 

(α) οι εξαµηνιαίες ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για την περίοδο 01.01.2010 – 30.6.2010, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 

στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007.   

  

(β) η εξαµηνιαία  έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται  βάσει 

της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 

 

Βριλήσσια Αττικής, 30 Αυγούστου 2010 
 
 
 
             Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.                                 Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ                                Το Μέλος του ∆Σ                                                           
          & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                             & Συµπράττων Σύµβουλος 
 
 
 
 

             Ιωάννης Κατσιβέλης                                                  Lewis Nigel                                           Αικατερίνη Πολυµενάκου                                  

 Α.∆.Τ. Φ 355271                                                Αρ.∆ιαβ.704482770                                         Α.∆.Τ. ΑΒ 040385                           
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Β. Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου η οποία ακολουθεί (εφεξής ως «Έκθεση»), αφορά στην χρονική περίοδο του Α’ 
εξαµήνου χρήσεως 2010 (1.1.2010 -30.6.2010). Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι σύµφωνη µε τις σχετικές διατάξεις του Νόµου 3556/2007 
(ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ' αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση µε 
αριθµό 7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
 
Η παρούσα Έκθεση περιέχει κατά τρόπο συνοπτικό, κατανοητό και  ουσιαστικό τις σηµαντικές επιµέρους ενότητες, που είναι απαραίτητες, 
µε βάση το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόµο πληροφορίες, 
προκειµένου να εξαχθεί µια ουσιαστική και τεκµηριωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της 
Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» (εφεξής καλουµένη ως «Εταιρεία») καθώς και του Οµίλου, στον οποίο , 
περιλαµβάνονται πλην της εταιρείας και οι ακόλουθες συνδεδεµένες εταιρείες :  
 

Επωνυµία Ποσοστό Συµµετοχής Έδρα Μέθοδος Ενοποίησης 
Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ 100% Αθήνα Ολική 
Αστερίας  ΑΕ   100% Αστακός Αιτ/νίας Ολική 
Ωκεανίς  ΑΕ 100% Αθήνα Ολική 
Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ 51% Αθήνα Ολική 
Kαλλονή ΑΕ 100% Μέθανα Ολική 
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO    100% Τσεχία Ολική 

 
 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 4 της 
Απόφασης 7/448/11.10.2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και συνοδεύει τις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις της  περιόδου 
1.1.2010 -30.06.2010. 
Ενόψει δε του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση είναι ενιαία, µε κύριο 
σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς αυτήν επιχειρήσεων, και µε αναφορά 
στα επιµέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της Εταιρείας, µόνο στα σηµεία όπου έχει κριθεί σκόπιµο ή αναγκαίο για την 
καλύτερη κατανόηση του περιεχόµενου της.  
 
Η Έκθεση περιλαµβάνεται αυτούσια µαζί µε τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούµενα από τον νόµο στοιχεία 
και δηλώσεις στην οικονοµική έκθεση που αφορά την περίοδο 1.12010 – 30.06.2010.  
 
Οι θεµατικές ενότητες της Εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτών έχουν ως ακολούθως 

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ  ΕΤΟΥΣ 2009 - 2010 

     
1. Η εταιρεία και τα προβλήµατα τραπεζικού δανεισµού 
 
Στη συνέχεια της παρούσας Έκθεσης κρίνουµε σκόπιµο να επαναλάβουµε τα γεγονότα που συνέβησαν κατά το τελευταίο τρίµηνο του 
2008, δεδοµένου ότι αποτέλεσαν την αφετηρία για την δυσχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία µέχρι και 
σήµερα.  
 
Ειδικά για την ρευστότητα της εταιρείας µας στο δυσµενές αυτό περιβάλλον οι χρηµατοοικονοµικές συνέπειες ήταν έντονες , άµεσες και 
απρόβλεπτες στην έκτασή τους. 
Η εταιρεία βάσιζε την επάρκεια  της ρευστότητας της στην ύπαρξη κυρίως βραχυπροθέσµων χορηγήσεων σε επτά  Ελληνικές τράπεζες 
στις οποίες διατηρούσε επαρκή όρια δανείων µε κάλυψη επιταγών πελατών, υποθήκες ακινήτων, ενέχυρα ιχθυοπληθυσµού αλλά και σε 
ανοικτό υπόλοιπο λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας που κατείχε. Το ανοικτό υπόλοιπο ανέρχονταν σε 25% περίπου των ορίων 
δανειοδότησης.  
Από την 14η Σεπτεµβρίου 2008 και εφεξής , τα προβλήµατα ρευστότητας διογκώθηκαν καθώς οι πιστώτριες τράπεζες απαίτησαν από την 
διοίκηση της εταιρείας πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ενώ στη συνέχεια «πάγωσαν» την περαιτέρω χρηµατοδότηση. 
 
   Πιο αναλυτικά οι αιτίες του προβλήµατος της τραπεζικής χρηµατοδότησης είναι οι εξής : 
 
• Μη έγκριση κοινοπρακτικού δανείου 

 
Από τον Απρίλιο 2008 η διοίκηση της εταιρείας ήταν σε επαφές µε την Εµπορική Τράπεζα και EFG Eurobank οι οποίες προσφέρθηκαν να 
οργανώσουν την έκδοση ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 18.000.000 ευρώ στο οποίο θα συµµετείχαν οι περισσότερες τράπεζες που 
η εταιρεία συνεργάζεται και το οποίο θα χρησιµοποιούσε για κεφάλαιο κίνησης. Και ενώ η διοίκηση από τον Αύγουστο 2008 ανέµενε την 
τελική και τυπική έγκριση της διοργανώτριας τράπεζας, θεωρώντας την έκδοση του δανείου δεδοµένη, η επικεφαλής Εµπορική Τράπεζα 
µετά από 5 µήνες προετοιµασίας µας,  γνωστοποίησε την 14η Σεπτεµβρίου 2008 ότι δεν επιθυµεί να συνεχίσει την διοργάνωση του 
δανείου εξ αιτίας της δεδοµένης αρνητικής συγκυρίας της αγοράς.   
 
• Επιπλέον απαίτηση για κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συµβάσεων  

 
Η εταιρεία έναντι των τραπεζικών της ορίων έδινε σε εγγύηση µεταξύ των άλλων και επιταγές πελατείας, ενώ το ανοικτό υπόλοιπο χωρίς 
κάλυψη εγγυήσεων ανέρχονταν µόνο σε 25 % περίπου επί του συνόλου των βραχυπροθέσµων δανειακών συµβάσεων. Οι περισσότερες 
από τις συνεργαζόµενες τράπεζες  µετά την ακύρωση της διοργάνωσης του κοινοπρακτικού δανείου απαίτησαν επιπλέον εγγυήσεις για 
κάλυψη των δανειακών συµβάσεων. Η εταιρεία έδωσε εγγυήσεις επιταγών πελατών αξίας 900.000,00  ευρώ περίπου, ποσό το οποίο δεν 
ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν τις χρηµατοδοτήσεις.  
Τα ανωτέρω γεγονότα περιόρισαν σηµαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησαν δυσχερή το επιχειρηµατικό προγραµµατισµό της 
εταιρείας. 
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2. Μέτρα της ∆ιοίκησης για την αντιµετώπιση της κρίσης– Αίτηση υπαγωγής στο  άρθρο 99 του Ν.3588/2007. 
 

Η διοίκηση της εταιρείας συνεκτιµώντας την δυσχερή αυτή θέση και τις υπάρχουσες επιλογές αναζήτησε την πιο ενδεδειγµένη λύση για 
την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου µε γνώµονα την προστασία του επενδυτικού 
κοινού, των εργαζοµένων και όλων των συνεργαζοµένων µε την εταιρεία.  
Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η εταιρεία να ακολουθήσει την διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπει το άρθρο 99 του Ν.3588/2007, 
καταθέτοντας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την  µε γενικό αριθµό 192201/20.10.2008 αίτηση υπαγωγής και λήψεως 
προληπτικών µέτρων και προστασίας.  
Μετά από όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες, το Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθ.1851/12.4.2010 απόφασή του, έκανε δεκτή την αίτηση 
της εταιρείας και επικύρωσε την συµφωνία συνδιαλλαγής της εταιρείας µε τους πιστωτές της.  
Η επικύρωση της συµφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσµατα : α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου 
του µεσολαβητή, β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά 
του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής, γ) κατά τη διάρκεια 
ισχύος της συµφωνίας συνδιαλλαγής αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, δ) αίρεται 
αυτοδικαίως η απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη, πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής, ε) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των 
συµβαλλοµένων πιστωτών, στ) αναστέλλεται για περίοδο έξι µηνών από την έκδοση της απόφασης, η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της πτώχευσης, ζ) η συµφωνία δεσµεύει µόνο τον οφειλέτη και τους 
πιστωτές που την υπόγραψαν. 
Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της   προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων της : α). προς τις 
Τράπεζες εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 15 έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές  ανάλογα µε το ποσό του χρέους, εντός 
χρονικού διαστήµατος από 2 έως 10 έτη. Εξ αυτού του γεγονότος στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 καταχωρήθηκαν 
τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές  συνολικού ποσού 4.876.160,99 € και τόκοι έξοδα συνολικού 
ποσού 319.780,10 € µε ισόποση µεταβολή των υποχρεώσεων Με το εναποµένον ποσό (4.876.160,99 µείον 319.780,10) θα επιβαρυνθούν 
τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων. 
Ο υπολογισµός των τόκων έγινε µε το µέσο επιτόκιο προεξόφλησης, που προκύπτει από την συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της 
εταιρείας και των τραπεζών. 
 
ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 
 
1. Επισηµάνσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 
  
• Επισηµάνσεις επί των αποτελεσµάτων 

 
Ο Όµιλος στην αναφερόµενη περίοδο του 2010 και σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του  2009 παρουσίασε τις ακόλουθες µεταβολές :  

Αύξηση των πωλήσεων κατά  2.391 χιλ. € αναλυόµενη αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό 5.815 χιλ.  ευρώ και σε µείωση των 
πωλήσεων  στο εσωτερικό κατά 3.424 χιλ. ευρώ.  

Τα µικτά αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου διαµορφώθηκαν σε κέρδος 3.902 χιλ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα της προηγούµενης 
περιόδου ανέρχονταν σε ζηµίες 495 χιλ. ευρώ, ως ποσοστό δε επί των πωλήσεων διαµορφώθηκαν σε 19,5%   έναντι  -- 2,8% της 
αντίστοιχης περιόδου.  

Τα  καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε κέρδη 3.691 χιλ ευρώ έναντι ζηµιών 
6.794 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Αν ληφθεί υπόψη ότι στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 – 31.3.2010 καταχωρήθηκαν 
λόγω της συµφωνίας συνδιαλλαγής, καθαροί τόκοι έσοδα προεξόφλησης, συνολικού ποσού 4.556 χιλ.  €, τότε τα αποτελέσµατα της 
περιόδου µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώνονται σε ζηµίες 865 χιλ. €. 

 
Στη περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 παρά το γεγονός ότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση του µικτού κέρδους και των καθαρών 

αποτελεσµάτων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, η περίοδος έκλεισε µε  ζηµιογόνα αποτελέσµατα αν ληφθεί υπόψη ότι τα 
αποτελέσµατα της περιόδου ωφελήθηκαν µε το προαναφερθέν ποσό των 4.556 χιλ. € των υπολογιστικών τόκων εσόδων λόγω της 
προεξόφλησης των υποχρεώσεων.  
 
• Επισηµάνσεις επί των υποχρεώσεων της  30/6/2010 

 
Ο Όµιλος και η εταιρεία  κατά την 30.6.2010 και αφού ληφθεί η συµφωνία συνδιαλλαγής, έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσµες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς για τον Όµιλο 702 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 531 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις σε αµοιβές προσωπικού για τον Όµιλο  1.106 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 981 χιλ. ευρώ περίπου. 
--  Υποχρεώσεις σε τράπεζες για τον Όµιλο 2.483 χιλ και για την εταιρεία  528 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο για τον Όµιλο 60 χιλ. € και για την εταιρεία 60 χιλ.€. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν ρυθµιστεί βάσει του Ν.3842/2010 οι οφειλές από φόρους. 
 
2. Εκτίµηση της µελλοντικής πορείας  
 

• Γενική εκτίµηση 
  
Η διοίκηση πιστεύει ότι η γενικότερη οικονοµική κατάσταση στην οποία περιήλθε η εταιρεία µετά τα γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος 
της χρήσεως 2008, µπορεί να συνεχίσει βελτιούµενη όπως εξελικτικά υπήρξε βελτιούµενη από τρίµηνο σε τρίµηνο στην περίοδο 2009 – 
2010. Μετά από τις προσπάθειες  που έγιναν καθ’ όλη την διάρκεια του 2009  - 2010, σχετικά µε τον περιορισµό του κόστους 
παραγωγής, την µείωση του χρόνου ρευστοποίησης των απαιτήσεων, τον εξορθολογισµό του µίγµατος του παραγοµένου προϊόντος 
(τσιπούρα – λαυράκι) κλπ, και την γενικότερα επικρατούσα εκτίµηση για σταθεροποίηση των τιµών πώλησης, η διοίκηση εκτιµά ότι οι 
παραπάνω παράγοντες θα συντελέσουν στην οριστική ανακοπή της αρνητικής πορείας της εταιρείας στην οποία είχε περιέλθει η εταιρεία 
από τα τέλη της χρήσεως 2008. 

 
• Επισηµάνσεις επί των προβλεπόµενων οικονοµικών µεγεθών της  χρήσεως 2010.  

  
-- Η µεταβολή του προγράµµατος τροφοδοσίας των µονάδων πάχυνσης, στην οποία περιήλθε η εταιρεία από τον Οκτώβριο 2008 λόγω 
δυσχερειών στην προµήθεια ιχθυοτροφών δηµιούργησε προβλήµατα στην ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού µε συνέπεια την διαµόρφωση 
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ζηµιογόνων µικτών αποτελεσµάτων κατά το 1ο και 2ο τρίµηνο του 2009. Από το 3ο τρίµηνο 2009 και µετά η εταιρεία  εµφανίζει µικτά 
κέρδη συνεχώς βελτιούµενα εξελικτικά από 3µηνο σε 3µηνο πλην όµως όχι επαρκών για την δηµιουργία κερδοφόρων καθαρών 
αποτελεσµάτων µετά από φόρους, καθόσον τα προκύπτοντα µικτά κέρδη δεν επαρκούν για την κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων 
διοίκηση και διάθεσης. 
Παρά την σχετική  βελτίωση που εµφανίζεται εξελικτικά µεταξύ των 3µήνων του 2009 και του 1ου και του 2ου τριµήνου 2010 όσον αφορά 
την φυσική αύξηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, το πρόβληµα της βιολογικής ανάπτυξης παραµένει, καθόσον η 
προαναφερόµενη βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο  στις ιδιαίτερες προσπάθειες που καταβάλλονται για την όσο το δυνατόν επαρκή 
σίτιση του ιχθυοπληθυσµού, προσπάθειες οι οποίες για την χρήση 2009 και την περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010  δύνανται να 
χαρακτηρισθούν σχετικά επιτυχείς.   Για τα επόµενα τρίµηνα του 2010  εκτιµάται ότι θα υπάρξει αντίστοιχη βελτίωση µε επιβραδυνόµενο 
όµως ρυθµό  σε σχέση µε τα προηγούµενα τρίµηνα, πλην όµως η αναφερόµενη βελτίωση είναι πολύ µικρότερη από εκείνη που θα 
προέκυπτε αν τα ιχθυοαποθέµατα σιτίζονταν υπό καθεστώς κανονικής σίτισης κατά το κρίσιµο παρελθόν χρονικό διάστηµα. Επειδή τα 
προβλήµατα σχετικά µε την οµαλή τροφοδοσία παραµένουν µέχρι σήµερα αν και εµφανίζονται ελαχιστοποιηµένα σε σχέση µε το 1ο 
εξάµηνο της χρήσης 2009,  εάν δεν υπάρξει στο άµεσο µέλλον πλήρης οµαλοποίηση τότε θα επηρεασθούν αρνητικά τα αποθέµατα και 
κατ’ επέκταση τα αποτελέσµατα εκάστης εποµένης περιόδου. Η εκτίµηση των πιθανών οικονοµικών επιπτώσεων που θα προκληθούν στη 
χρήση 2010 εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο. 
 
2.3. Εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών της Εταιρείας 
 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν προκύπτει ουσιώδης αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Οι 
παράγοντες που στηρίζουν αυτή την εκτίµηση της εταιρείας είναι οι κάτωθι : 
 

• Επειδή όπως αναφέρθηκε ανωτέρω επικυρώθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της εταιρείας, η εταιρεία έχει το 
χρονικό διάστηµα να προγραµµατίσει την σταδιακή εξόφληση των προµηθευτών της και να επανέλθει σταδιακά σε καθεστώς 
φερεγγυότητας στις συναλλαγές της µε τους πιστωτές της ούτως ώστε να τύχει πιστώσεων και να αποκτήσει την αναγκαία 
ρευστότητα για την χρηµατοδότηση της παραγωγικής της δραστηριότητας. 

• Παρά τις απώλειες λόγω µη επαρκούς τροφοδοσίας που υπήρξε από τον Οκτώβριο του 2008 και της µη πλήρους 
αποκατάστασής της έως σήµερα, υπάρχουν ακόµη υψηλά αποθέµατα ιχθύων της εταιρείας που µπορούν να καλύψουν τις 
ποσότητες των προσδοκώµενων πωλήσεων των εποµένων µηνών. 

• Η βελτιστοποίηση των παραγωγικών µεθόδων, διαδικασιών διαχείρισης  και την παράλληλη  µείωση του λειτουργικού κόστους.  
Από τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2009 και του 1ου εξαµήνου 2010 ενισχύεται η ανωτέρω άποψή µας ότι είναι εφικτή η 
συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας,  καθόσον η εταιρεία κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες κατόρθωσε µετά από 
διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες προέβη εντός της χρήσεως 2009 να διατηρήσει τον ιχθυοπληθυσµό  της, να καλύπτει τις 
λειτουργικές της δραστηριότητες  και να εξοφλήσει εντός της χρήσεως 2009  και µέρος των δανείων της συνολικού ποσού 
4.756 χιλ. €. 

 
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, η ∆ιοίκηση κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

 
Η παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε την µεταβλητότητα των τιµών της τσιπούρας καθώς και η αλλαγή των όρων και ο 
περιορισµός του δανεισµού εκ µέρους των τραπεζών, από το Β’ εξάµηνο του 2008 αύξησαν κατά πολύ τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται ο Όµιλος. 
 
Ειδικότερα οι κίνδυνοι αυτοί , είναι οι ακόλουθοι:  
 
• ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  
Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο, ο Όµιλος προς το παρόν,  έχει απολέσει αφενός την δυνατότητα 
επιπλέον χρηµατοδοτήσεων από τις Τράπεζες. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η επικύρωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής θα καταστήσει δυνατό να ξεπερασθεί το πρόβληµα της 
ρευστότητας της εταιρείας. 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν επηρεάζονται 
ουσιαστικά από την µεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο τραπεζικό 
δανεισµό σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
Στις 30 Ιουνίου 2010 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου θα είχαν διαµορφωθεί κατά  209 χιλ. €  χαµηλότερα / 
υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν διαµορφωθεί κατά 199 χιλ. € χαµηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 
µονάδες βάσης υψηλότερα / χαµηλότερα, µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του 
υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 
 
• ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, κυρίως λόγω της 
µεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Αντίθετα οι απαιτήσεις από προκαταβολές σε προµηθευτές δεν παρουσιάζουν ανάλογη 
διασπορά. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε πελάτες γόνου και µεγάλου ψαριού. Επίσης έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της 
λόγω προκαταβολών σε προµηθευτές για αγορές αποθεµάτων. 
Όµως η παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε την µεταβολή των τιµών της τσιπούρας επηρέασε όλες τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ιχθυοκαλλιεργειών,  κατά το Β εξάµηνο του 2008 και την περίοδο 1.1.2009 – 31.12.2009 µε 
αποτέλεσµα την αύξηση κατά πολύ των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Ο Όµιλος προσπαθεί στις περιπτώσεις, που αυτό 
είναι δυνατόν να διασφαλιστεί έναντι του πιστωτικού κινδύνου µε παρακράτηση της κυριότητας αγαθών ( κυρίως αποθεµάτων ). 
 
• ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του 
Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 
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• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Εξαιτίας των απρόβλεπτων γεγονότων του Β εξαµήνου του 2008, που αναφέρονται εκτενώς στις ανωτέρω παραγράφους 2.1.1. και 2.1.2, 
ο Όµιλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς στην κατωτέρω παράγραφο 2.1.8 , ότι θα ενισχύσει την 
ρευστότητα της και θα συνεχίσει την δραστηριότητα της. 
Οι υποχρεώσεις  της εταιρείας µετά και την επικύρωση της συµφωνίας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της εµφανίζονται στις οικονοµικές 
καταστάσεις βάσει των συµφωνηθέντων, ήτοι οι υποχρεώσεις που λήγουν εντός ενός έτους στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις και οι 
υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες πέραν του ενός έτους εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (24ωρη φύλαξη, συνεχής έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων, τεχνικούς ασφαλείας  
κ.α.) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, 
ελλειπή συντήρηση κλπ. Τα φαινόµενα απώλειας από τα ανωτέρω είναι περιορισµένα στο ελάχιστο δυνατό.  
Εξ αιτίας των προβληµάτων ρευστότητας της εταιρείας τα αποθέµατα ιχθυοπληθυσµού σήµερα παραµένουν ανασφάλιστα, µε όλους τους 
κινδύνους που συνεπάγεται αυτό το γεγονός. Η διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την ασφάλιση 
των αποθεµάτων προβαίνοντας σε σχετικούς διακανονισµούς. 
Όµως µετά τον περιορισµό της ρευστότητας της Εταιρείας και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον εφοδιασµό µε ιχθυοτροφές , 
υπάρχει ο κίνδυνος της µη οµαλής ανάπτυξης του ιχθυοπληθυσµού.  Εκτενής αναφορά, γίνεται στην ανωτέρω παράγραφο   2.1.6. 
Κίνδυνος τιµής προϊόντων 
Οι τιµές των προϊόντων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις Ευρωπαϊκές αγορές και την ζήτηση και προσφορά των εν λόγω αγορών 
έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο της διακύµανσης των σχετικών τιµών.  

 
• ΑΛΛΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Εξ αιτίας των προβληµάτων ρευστότητας που προέκυψαν από τον Οκτώβριο του 2008, υπάρχει το ενδεχόµενο απώλειας περιουσιακών 
στοιχείων και ειδικότερα :  
Σύµφωνα µε σχετικό όρο των  από 10.2.2006 δύο  συµφωνητικών αγοράς παγίου εξοπλισµού από 2 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, αξίας 
κτήσεως συνολικά 1.300.000,00 €, µε παράλληλη αναδοχή χρέους προς την ΑΤΕ, εάν δεν εξοφληθούν 3 συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις του 
δανείου προς την ΑΤΕ, οι πωλητές του πάγιου εξοπλισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την αναστροφή της πώλησης και οι 
καταβληθείσες δόσεις προς την ΑΤΕ από την ηµεροµηνία της αγοράς µέχρι την ηµεροµηνία αναστροφής της πώλησης δύναται να 
θεωρηθούν ως ποινική ρήτρα. Εξ αιτίας της ταµιακής δυσχέρειας στην οποία βρέθηκε η εταιρεία από τον Σεπτέµβριο του 2008 δεν έχουν 
καταβληθεί οι µηνιαίες δόσεις Σεπτεµβρίου 2008 έως και Ιουνίου 2010.  Εξ αυτού του λόγου οι πωλητές των παγίων δύνανται να 
ζητήσουν την αναστροφή της πώλησης του παγίου εξοπλισµού µε συνέπεια οι καταβληθείσες δόσεις δανείου από την ηµεροµηνία της 
αγοράς µέχρι και τον Ιούνιο του 2010 να θεωρηθούν ποινική ρήτρα. Μέχρι και σήµερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας σχετική 
ειδοποίηση από τους πωλητές του πάγιου εξοπλισµού, για το εάν επιθυµούν την αναστροφή της πώλησης. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία 
έχει περιθώριο 5 ηµερών από την  ηµεροµηνία της τυχόν έγγραφης εξώδικης δήλωσης των πωλητών να προβεί σε τακτοποίηση – 
πληρωµή των µη καταβληθεισών δόσεων. Επειδή το σχετικό ποσό των δόσεων που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι σήµερα δεν είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό (η µηνιαία δόση ανέρχεται σε 24.000,00 €), η εταιρεία εκτιµά ότι  είναι σε θέση να καλύψει την σχετική υποχρέωση 
εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ  ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 30.6.2010 
 
∆εν έχουν προκύψει µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού (30.6.2010), άλλα γεγονότα τα οποία να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

Στην παρούσα ενότητα περιλαµβάνονται οι σηµαντικότερες συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεµένων µε αυτήν προσώπων, 
(συνδεόµενα µέρη) όπως αυτά ορίζονται στο ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24. 

 
Οι εµπορικές συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη στη διάρκεια της περιόδου, έχουν πραγµατοποιηθεί υπό τους συνήθεις 
όρους της αγοράς.  
 
Οι συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου συνίστανται στην αγορά - πώληση κυρίως γόνου, µεγάλου ψαριού, τροφών, εξοπλισµού 
ιχθυοκαλλιέργειας, παροχή υπηρεσιών συσκευασίας και παλλετοποίησης και άλλες συναλλαγές ασήµαντης αξίας σε σχέση µε τα 
οικονοµικά µεγέθη. Η µητρική εταιρεία πωλεί το γόνο και τροφές στις θυγατρικές εταιρείες σε τιµές αγοράς οι οποίες όταν τελειώσει η 
παραγωγική διαδικασία µε την ανάπτυξη του µεγάλου ψαριού(16-24 µήνες) µεταπωλούν στην εταιρεία,  επίσης σε τιµές αγοράς, η οποία 
τελικά µεταπωλεί εκτός Οµίλου. Η εξόφληση των υποχρεώσεων των θυγατρικών προς εταιρεία πραγµατοποιείται κατά βάση µε το 
συµψηφισµό χρεοαπαιτήσεων και κατά δεύτερο µε επιταγές και καταθέσεις όψεως σε χρόνους που προσεγγίζουν τα συνήθη πιστωτικά 
όρια της αγοράς του κλάδου. Κατά το Β εξάµηνο του 2009 στην  εταιρεία «ECOFEED AE», που αποτελεί συνδεδεµένο µέρος  (κοινός 
βασικός µέτοχος) έγινε η έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ιχθυοτροφών, και κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρος των   
αγορών ιχθυοτροφών του οµίλου γίνεται από την εταιρεία «ECOFEED AE» σε τιµές ίδιες µε εκείνες των άλλων προµηθευτών. 
  
Κατά την περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από τις παραπάνω εταιρείες από και προς την εταιρεία καθώς και 
τα έσοδα και έξοδα κάθε µιας εταιρείας που πρόεκυψαν από τις συναλλαγές τους µε την εταιρεία σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ είναι οι 
ακόλουθες: 
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Συναλλαγές µε θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Λοιπά Λοιπά

Συνεδεµένα Συνεδεµένα

Σηµ. Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Σύνολο Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Σύνολο

Αγορές Αγαθών από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 819.063,06 0,00 0,00 819.063,06

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 1.148.280,57 0,00 0,00 1.148.280,57

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 1.265.312,51 0,00 0,00 1.265.312,51

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 6.181.132,50 6.181.132,50 5.062.324,25 5.062.324,25

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 6.181.132,50 6.181.132,50 3.232.656,14 0,00 5.062.324,25 8.294.980,39

Αγορές Υπηρεσιών από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 116.311,17 0,00 0,00 116.311,17

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 116.311,17 0,00 0,00 116.311,17

Λοιπά έξοδα (ενοίκια)

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις Αγαθών προς :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 478.696,91 0,00 0,00 478.696,91

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 239.285,92 0,00 0,00 239.285,92

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 60.775,00 60.775,00 0,00 60.775,00 60.775,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 60.775,00 60.775,00 717.982,83 0,00 60.775,00 778.757,83

Πωλήσεις Υπηρεσιών προς :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα (ενοίκια)

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ο Οµιλος Η Εταιρεία
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Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις από / προς 
θυγατρικές, συγγενείς και λοιπά συνδεδεµένα µέρη

Λοιπά Λοιπά

Συνεδεµένα ∆ιεθυντικά Συνεδεµένα ∆ιεθυντικά 

Σηµ. Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Στελέχη Σύνολο

Απαιτήσεις από :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 373.356,23 0,00 0,00 373.356,23

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 490.507,09 0,00 0,00 490.507,09

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 68.349,68 0,00 0,00 68.349,68

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 719.576,67 719.576,67 0,00 0,00 643.993,71 643.993,71

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 719.576,67 0,00 719.576,67 932.213,00 0,00 643.993,71 1.576.206,71

Υποχρεώσεις προς :

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00 393.315,27 0,00 0,00 393.315,27

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00 13.317,38 0,00 0,00 13.317,38

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00 1.014.379,83 0,00 0,00 1.014.379,83

ECOFEED AE 0,00 3.566.066,36 3.566.066,36 0,00 0,00 0,00 0,00

∆ιευθυντικά στελέχη & µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 895.484,62 895.484,62 895.484,62 895.484,62

Σύνολο 0,00 0,00 3.566.066,36 895.484,62 4.461.550,98 1.421.012,48 0,00 0,00 895.484,62 2.316.497,10

Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών & µελών ∆ιοίκησης

Μητρική 181.031,27 181.031,27 181.031,27 181.031,27

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ 0,00 0,00

ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε 0,00 0,00

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ 0,00 0,00

HELLENIC FISHFARMING CZ SRO 0,00 0,00

ΚΑΛΛΟΝΗ AE 0,00 0,00

ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ 0,00 0,00

ECOFEED AE 0,00 0,00

Σύνολο 0,00 0,00 0,00 181.031,27 181.031,27 0,00 0,00 0,00 181.031,27 181.031,27

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 
 
 

Όλες οι παραπάνω εταιρείες είναι θυγατρικές εκτός της εταιρείας ECOFEED AE η οποία αποτελεί συνδεδεµένο µέρος κατά την έννοια του 
∆ΛΠ 24 (κοινός βασικός µέτοχος). 
Στη περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 υπήρξαν οι παρακάτω µεταβολές σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο 1.1.2009 – 30.6.2009 :  
α). Οι πωλήσεις της µητρικής προς τις θυγατρικές του οµίλου εµφάνισαν µείωση επειδή οι θυγατρικές προβαίνουν σε απ΄ευθείας αγορές 
ιχθυοτροφών από το συνδεδεµένο µέρος «ECOFEED AE», χωρίς να παρεµβάλλεται η µητρική εταιρεία. Κατά το 1ο εξάµηνο του 2009 η 
µητρική προµηθευόταν τις ιχθυοτροφές από διαφόρους προµηθευτές και τις µεταπωλούσε στις θυγατρικές. Μετά την έναρξη της 
λειτουργίας  του εργοστασίου ιχθυοτροφών (Β’ εξάµηνο 2010 από το συνδεδεµένο µέρος «ECOFEED AE», διαφοροποιήθηκε και ο τρόπος 
προµηθείας των ιχθυοτροφών του οµίλου. 
β). ∆ιαφοροποιήθηκαν σηµαντικά οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της µητρικής και του οµίλου µε την εταιρεία «ECOFEED AE» επειδή από το 
Β εξάµηνο του 2009 και έκτοτε η «ECOFEED AE» αποτελεί τον κύριο προµηθευτή ιχθυοτροφών µε συνέπεια να αυξηθούν σηµαντικά τα 
ποσά των αγορών της µητρικής και του οµίλου από το συνδεδεµένο µέρος η «ECOFEED AE», καθώς και τα υπόλοιπα των υποχρεώσεων του 
οµίλου και της µητρικής. 

Βριλήσσια 30 Αυγούστου 2010 
 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ 
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 
 
 
 

Ιωάννης Κατσιβέλης 
Α.∆.Τ. Φ355271 
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους µετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας 

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Εισαγωγή  

Επισκοπήσαµε την συνηµµένη εταιρική και ενοποιηµένη συνοπτική κατάσταση οικονοµικής θέσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30ης Ιουνίου 2010, τις σχετικές εταιρικές και 
ενοποιηµένες συνοπτικές καταστάσεις συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξαµηνιαίας περιόδου που 
έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις που συνθέτουν την ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/ 2007. Η ∆ιοίκηση της 
εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην ενδιάµεση 
οικονοµική αναφορά («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής οικονοµικής 
πληροφόρησης µε βάση την επισκόπησή µας. 

 Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάµεσης Οικονοµικής 
Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οικονοµικής Μονάδας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής 
πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας 
επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Πρότυπα Ελεγκτικής και εποµένως, δεν 
µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα 
είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου.  

Συµπέρασµα  

Με βάση την διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η 
συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34.  Χωρίς να 
διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου µας, εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση Νο 2.1. "Πληροφόρηση 
για την εξέλιξη των εργασιών του οµίλου και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου" που παρατίθεται στο προσάρτηµα των  
οικονοµικών καταστάσεων στην οποία γίνεται αναφορά στα εξής : α) στο γεγονός ότι η εταιρεία λόγω των σοβαρών προβληµάτων 
ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.3588/2007,  β). στο γεγονός ότι στις υποχρεώσεις προς τις  Τράπεζες, το Προσωπικό, 
το ∆ηµόσιο, τα Ασφαλιστικά ταµεία και τους Προµηθευτές υπάρχουν και ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 4.685 χιλ. για 
τον όµιλο και για την εταιρεία 2.099 χιλ και γ). Λόγω των προβληµάτων ρευστότητας, η τροφοδοσία του ιχθυοπληθυσµού, αν και έχει 
βελτιωθεί σηµαντικά στο 1ο εξάµηνο του 2010, δεν έχει πλήρως οµαλοποιηθεί.  Αν δεν υπάρξει πλήρης οµαλοποίηση  τότε θα επηρεασθεί η 
οµαλή ανάπτυξη των αποθεµάτων και κατά επέκταση τα αποτελέσµατα των εποµένων περιόδων. Η εκτίµηση των πιθανών οικονοµικών 
επιπτώσεων που θα προκληθούν εξ αιτίας του γεγονότος αυτού δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο. Τα δεδοµένα αυτά καθώς και η µείωση 
των ιδίων κεφαλαίων λόγω συσσωρευµένων ζηµιών αποτελούν σηµαντικές ενδείξεις για αδυναµία συνέχισης της δραστηριότητας της 
εταιρείας. Για την αντιµετώπιση των ανωτέρω δυσµενών ενδείξεων, η διοίκηση της εταιρείας έχει εκπονήσει τα απαραίτητα σχέδια που 
αποσκοπούν, κυρίως, στην βελτιστοποίηση των παραγωγικών µεθόδων, διαδικασιών διαχείρισης και την παράλληλη µείωση του 
λειτουργικού κόστους, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στη παράγραφο 2.1.8. των επεξηγηµατικών σηµειώσεων.  
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών Θεµάτων 

Από τη διενεργηθείσα επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι το περιεχόµενο της προβλεπόµενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαµηνιαίας 
οικονοµικής έκθεσης είναι συνεπές µε τη συνηµµένη ενδιάµεση συνοπτική οικονοµική πληροφόρηση. 

 

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Γεώργιος Παρ. Σταµατίου 

Α.Μ.  ΣΟΕΛ  14771 

Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

µέλος της Crowe Horwath International 

Φωκίωνος Νέγρη 3, 11257 – Αθήνα 

Α.Μ.ΣΟΕΛ : 125 
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∆. Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις 1ης Ιανουαρίου - 30ης Ιουνίου 2010 

1. Κατάσταση Οικονοµικής Έκθεσης 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 

30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ

Μακροπρόθεσµο Ενεργητικό:

Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 2.2 19.224.697,74 20.138.995,90 15.415.110,01 16.138.533,64
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία και Υπεραξίες 2.3 1.143.479,22 1.146.806,85 70.051,55 73.379,18
Συµµετοχές 2.4 0,00 0,00 4.797.957,78 4.797.957,78
Αναβαλλόµενοι φόροι 2.13 664.707,49 1.134.554,67 664.707,49 1.104.016,43
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 102.217,40 93.728,98 59.496,84 52.013,44
Σύνολο Μακροπρόθεσµου Ενεργητικού 21.135.101,85 22.514.086,40 21.007.323,67 22.165.900,47

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 2.5 42.386.561,37 43.664.465,25 36.748.626,81 37.003.341,87
Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 2.6 33.089.529,94 33.009.260,25 32.890.985,34 34.598.625,43
Λοιπες απαιτήσεις 2.8 5.644.248,90 3.988.432,56 5.402.491,19 3.521.154,82
∆ιαθέσιµα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία  0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεόγραφα 2.9 4.434,67 4.434,67 3.334,67 3.334,67
Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.10 0,00 65.979,03 0,00 59.844,66
Ταµειακά διαθέσιµα 2.7 474.065,53 880.165,91 457.707,65 836.178,59
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 81.598.840,41 81.612.737,67 75.503.145,66 76.022.480,04
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102.733.942,26 104.126.824,07 96.510.469,33 98.188.380,51

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο         2.11 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00
Υπέρ το Άρτιο  Αποθεµατικά                15.902.734,96 15.902.734,96 15.902.734,96 15.902.734,96
Αποθεµατικά 2.12 4.779.599,89 4.779.599,89 4.715.824,61 4.715.824,61
Kέρδη (ζηµίες)  εις νέον -24.135.857,32 -27.834.971,40 -22.261.524,75 -26.168.438,67
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. -18.851,46 7.723,10 0,00 0,00
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 203.863,94 196.021,44 0,00 0,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  6.152.390,00 2.472.007,98 7.777.934,82 3.871.020,90

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµα δάνεια 2.13 38.838.439,10 0,00 38.838.439,10 0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 2.13 119.730,45 119.730,45 98.230,48 98.230,48
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 2.13.1 287.937,57 283.377,16 175.807,55 175.807,55
Mη δεδουλευµένα έσοδα (Επιχορηγήσεις) 2.13 2.395.557,41 2.507.181,41 1.831.663,19 1.909.367,57
Αναβαλλόµενοι φόροι                     2.13 218.930,58 211.711,69 0,00 0,00
Προµηθευτές - Πιστωτές 2.13 25.067.747,51 0,00 25.067.747,51 0,00
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 553.887,55 750.981,97 335.864,81 700.751,28
Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.13 67.482.230,17 3.872.982,68 66.347.752,64 2.884.156,88

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.14 23.887.421,13 54.909.264,73 19.399.826,33 50.636.055,02
Βραχυπρόθεσµος δανεισµός 2.14 2.996.591,70 41.557.099,91 1.022.282,31 39.663.431,99
Φόροι πληρωτέοι 2.16 256.503,51 203.786,61 135.142,16 81.771,57
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.14 1.958.805,76 1.111.682,16 1.827.531,08 1.051.944,15
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 2.14 29.099.322,10 97.781.833,41 22.384.781,88 91.433.202,73
Σύνολο Υποχρεώσεων 96.581.552,26 101.654.816,09 88.732.534,51 94.317.359,61

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 102.733.942,26 104.126.824,07 96.510.469,33 98.188.380,51  
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2.Καταστάσεις συνολικών εσόδων περιόδου 

ΣΗΜ 1/1 - 30/6/10 1/1 - 30/6/09 1/4/-30/6/10 1/4/-30/6/09
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  έναρξης περιόδου 43.148.047,24 42.306.235,21 41.581.507,05 36.721.133,14
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 0,00 111.796,00 0,00 48.960,00
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 3.1-3.3 13.829.573,18 11.961.548,95 6.854.334,01 5.903.382,84
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τέλους περιόδου  41.789.315,12 37.550.965,19 41.789.315,12 37.550.965,19
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  12.470.841,06 7.094.482,93 7.062.142,08 6.684.254,89

Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Λοιπών Αποθεµ-Υπηρεσιών 3.3 6.138.985,12 5.615.448,45 3.969.636,92 3.607.598,89
Αναλώσεις αποθεµάτων για Παραγωγή-Εµπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 10.745.869,03 9.159.811,96 6.838.915,99 6.262.302,63
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.634.998,92 3.830.917,35 1.767.623,56 1.794.066,54
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 889.279,91 833.429,06 410.591,12 482.795,31
∆ιάφορα έξοδα 1.468.266,60 1.423.519,37 766.973,05 723.073,73
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.273.452,93 1.504.028,87 631.351,34 773.766,46
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 4.876.160,99 0,00 0,00 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 319.780,10 0,00 319.780,10 0,00
Αποσβέσεις 899.591,21 953.588,14 447.694,57 474.866,73
Λοιπά έσοδα 4.2 145.915,30 211.857,92 85.556,01 113.108,22
Λοιπά έξοδα 4.2 219.626,37 2.892.536,90 127.108,30 1.793.561,30

Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 4.181.037,40 -7.676.042,35 -192.703,02 -1.899.470,70
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.16 -481.803,91 797.848,41 -198.578,53 -86.174,99
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 3.699.233,49 -6.878.193,94 -391.281,55 -1.985.645,69

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. -18.851,46 10.965,32 295,51 -11.074,21
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.680.382,03 -6.867.228,62 -390.986,04 -1.996.719,90

Τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.691.390,99 -6.794.955,30 -358.644,95 -1.994.804,02
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64 -32.636,60 9.158,33
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :  

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.672.539,53 -6.783.989,98 -358.349,44 -2.005.878,23
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64 -32.636,60 9.158,33

Κέρδη µετά από φόρους ανα µετοχή-βασικά σε € 2.15 0,1215 -0,2236 -0,0118 -0,0656

   
     

1/1 - 30/6/10 1/1 - 30/6/09 1/4/-30/6/10 1/4/-30/6/09
Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  έναρξης περιόδου 36.565.325,02 35.312.987,06 35.226.492,18 30.976.026,46
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 0,00 48.960,00 0,00 48.960,00
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων κατά την διάρκεια της περιόδου 3.1-3.3 11.214.318,51 9.401.079,57 5.225.713,84 4.663.080,65
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τέλους περιόδου  36.224.907,02 31.692.245,28 36.224.907,02 31.692.245,28
Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία
Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων  10.873.900,51 5.731.377,79 6.224.128,68 5.330.339,47

Πωλήσεις Εµπορευµάτων-Λοιπών Αποθεµ-Υπηρεσιών 3.3 8.887.460,81 9.012.719,46 5.574.237,37 5.365.539,23
Αναλώσεις αποθεµάτων για Παραγωγή-Εµπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 12.790.658,64 11.731.436,79 7.962.628,46 7.326.644,56
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.914.709,33 3.136.996,42 1.390.534,53 1.450.516,07
Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 889.065,14 903.812,40 430.378,26 496.035,32
∆ιάφορα έξοδα 1.439.352,98 1.338.307,12 748.160,03 680.011,13
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 1.189.836,56 1.407.204,63 591.209,18 737.233,34
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 4.876.160,99 0,00 0,00 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 319.780,10 0,00 319.780,10 0,00
Αποσβέσεις 698.385,18 727.845,45 347.450,72 364.974,39
Λοιπά έσοδα 4.2 111.833,12 84.098,49 68.370,35 45.176,16
Λοιπά έξοδα 4.2 161.344,63 2.588.042,58 88.087,11 1.508.331,06
Κέρδη ή Ζηµιές χρήσεως πρό φόρων 4.346.222,87 -7.005.449,65 -11.491,99 -1.822.691,01
Φόρος εισοδήµατος και διαφορές φορολογικού ελέγχου 2.16 439.308,94 -686.376,97 211.639,35 98.400,42
Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους 3.906.913,93 -6.319.072,68 -223.131,34 -1.921.091,43

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.906.913,93 -6.319.072,68 -223.131,34 -1.921.091,43

Τα Καθαρά Κέρδη µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.906.913,93 -6.319.072,68 -223.131,34 -1.921.091,43
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.906.913,93 -6.319.072,68 -223.131,34 -1.921.091,43

    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανα µετοχή-βασικά σε € 2.15 0,1286 -0,2079 -0,0073 -0,0632

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.1.  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41)

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

 



Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η 
Ιουνίου 2010        13 

 

Γόνος Πάχυνση Σύνολο Γόνος Πάχυνση Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  περιόδου 4.453.655,20 38.694.392,04 43.148.047,24 4.453.655,20 32.111.669,82 36.565.325,02
Πλέον : Αγορές περιόδου 0,00 135.195,54 135.195,54 0,00 0,00 0,00
Σύνολο : Αγορές περιόδου + αρχικά αποθέµατα 4.453.655,20 38.829.587,58 43.283.242,78 4.453.655,20 32.111.669,82 36.565.325,02
Μείον : Πωλήσεις περιόδου -670.476,60 -13.294.292,12 -13.964.768,72 -1.156.793,70 -10.057.524,81 -11.214.318,51
Πλέον : Κέρδη από µεταβολή στην εύλογη αξία

 -- φυσική αύξηση -1.132.558,22 8.956.522,83 7.823.964,61 -1.132.558,22 6.693.871,28 5.561.313,06
 -- µεταβολή τιµών -29.120,57 4.675.997,02 4.646.876,45 -29.120,57 5.341.708,02 5.312.587,45

Υπόλοιπο  τέλους περιόδου 2.621.499,81 39.167.815,31 41.789.315,12 2.135.182,71 34.089.724,31 36.224.907,02

 

Γόνος Πάχυνση Σύνολο Γόνος Πάχυνση Σύνολο

Μη ώριµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 1.648.182,82 23.311.241,18 24.959.424,00 1.648.182,82 18.608.605,27 20.256.788,09
Ώριµα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία  973.316,99 15.856.574,12 16.829.891,11 486.999,89 15.481.119,03 15.968.118,92
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 2.621.499,81 39.167.815,30 41.789.315,11 2.135.182,71 34.089.724,30 36.224.907,01

∆ιαχωρισµός σε ώριµα και µη ώριµα

         Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Συµφωνία αρχής και τέλους περιόδου

         Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.2.ΒΙΟΛΟΓΙΚA ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚA ΣΤΟΙΧΕΙA ΑΡΧΗΣ & ΤΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

 

 

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πωλήσεις 3.1-3.3 6.138.985,12 13.829.573,18 19.968.558,30 5.615.448,45 11.961.548,95 17.576.997,40
Επίπτωση επιµέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία 3.1 0,00 -1.358.732,12 -1.358.732,12 0,00 -4.867.066,02 -4.867.066,02
∆απάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 3.1 0,00 -9.561.510,83 -9.561.510,83 0,00 -7.507.027,96 -7.507.027,96
Κόστος πωλήσεων 3.1 -5.145.703,55 0,00 -5.145.703,55 -5.697.976,84 0,00 -5.697.976,84
Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων  993.281,57 2.909.330,23 3.902.611,80 -82.528,39 -412.545,03 -495.073,42

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.1 -736.134,46 -824.772,72
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 4.1 -2.194.656,83 -2.171.488,36

971.820,51 -3.491.334,50
Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα 4.1 -1.272.413,23 -1.501.135,86
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων4.3 4.876.160,99 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 -319.780,10 0,00
Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα 4.1 -74.750,77 -2.683.571,99
Κέρδη προ φόρων 4.181.037,40 -7.676.042,35
Φόρος εισοδήµατος 2.16 -481.803,91 797.848,41
Καθαρά κέρδη/ζηµίες (µετά από φόρους)  3.699.233,49 -6.878.193,94
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. -18.851,46 10.965,32
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.680.382,03 -6.867.228,62
Τα Καθαρά Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.691.390,99 -6.794.955,30
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.672.539,53 -6.783.989,98
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64
Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.15 0,1215 -0,2236

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πωλήσεις 3.1 3.969.636,92 6.854.334,01 10.823.970,93 3.607.598,89 5.903.382,84 9.510.981,73
Επίπτωση επιµέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία 3.1 0,00 207.808,07 207.808,07 0,00 780.872,05 780.872,05
∆απάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 3.1 0,00 -5.455.849,58 -5.455.849,58 0,00 -4.513.156,64 -4.513.156,64
Κόστος πωλήσεων 3.1 -3.315.091,73 0,00 -3.315.091,73 -3.710.618,78 0,00 -3.710.618,78
Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων  654.545,19 1.606.292,50 2.260.837,69 -103.019,89 2.171.098,25 2.068.078,36

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -366.596,90 -453.491,99
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -1.094.260,08 -1.059.837,53

799.980,71 554.748,84

Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 0,00
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα  -630.760,42 -772.951,97
Τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 0,00 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 -319.780,10 0,00
Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα 2.12 -42.143,21 -1.681.267,57
Κέρδη προ φόρων -192.703,02 -1.899.470,70
Φόρος εισοδήµατος 2.15 -198.578,53 -86.174,99
Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους)  -391.281,55 -1.985.645,69
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. -26.574,56 -11.074,21
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -417.856,11 -1.996.719,90
Τα Καθαρά Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -358.644,95 -1.994.804,02
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -32.636,60 9.158,33
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -385.219,51 -2.005.878,23
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -32.636,60 9.158,33
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.14 -0,0118 -0,0656

2.3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (Κατά λειτουργία)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1/2010-30/6/2010 1/1/2009-30/6/2009

1/4/2010-30/6/2010 1/4/2009-30/6/2009

 

 

 

 



Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η 
Ιουνίου 2010        14 

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πωλήσεις 3.1 8.887.460,81 11.214.318,51 20.101.779,32 9.012.719,46 9.401.079,57 18.413.799,03
Επίπτωση επιµέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία 3.1 0,00 -340.418,00 -340.418,00 0,00 -3.669.701,78 -3.669.701,78
∆απάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 3.1 0,00 -7.954.845,36 -7.954.845,36 0,00 -6.778.231,07 -6.778.231,07
Κόστος πωλήσεων 3.1 -7.812.510,27 0,00 -7.812.510,27 -8.005.374,44 0,00 -8.005.374,44
Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων  1.074.950,54 2.919.055,15 3.994.005,69 1.007.345,02 -1.046.853,28 -39.508,26

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -671.322,93 -666.201,46
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -2.293.492,71 -2.388.591,21

1.029.190,05 -3.094.300,93
Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 2.557,90
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα 4.1 -1.188.801,12 -1.404.632,21
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων4.3 4.876.160,99 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 -319.780,10 0,00
Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα 4.1 -50.546,95 -2.509.074,41
Κέρδη προ φόρων 4.346.222,87 -7.005.449,65
Φόρος εισοδήµατος 2.16 -439.308,94 686.376,97
Καθαρά κέρδη/ζηµίες (µετά από φόρους)  3.906.913,93 -6.319.072,68
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 3.906.913,93 -6.319.072,68
Τα Καθαρά Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.906.913,93 -6.319.072,68
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής 3.906.913,93 -6.319.072,68
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.15 0,1286 -0,2079

ΣΗΜ. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ
Πωλήσεις 3.1 5.574.237,37 5.225.713,84 10.799.951,21 5.365.539,23 4.663.080,65 10.028.619,88
Επίπτωση επιµέτρησης ΒΠΣ στην εύλογη αξία 3.1 0,00 998.414,84 998.414,84 0,00 667.258,82 667.258,82
∆απάνες ανάπτυξης ΒΠΣ 3.1 0,00 -4.508.674,71 -4.508.674,71 0,00 -3.972.711,43 -3.972.711,43
Κόστος πωλήσεων 3.1 -4.890.056,81 0,00 -4.890.056,81 -4.825.219,94 0,00 -4.825.219,94
Μικτά αποτελέσµατα δραστηριοτήτων  684.180,56 1.715.453,97 2.399.634,53 540.319,29 1.357.628,04 1.897.947,33

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας  -338.017,85 -323.075,57
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -1.142.402,63 -1.197.174,53

919.214,05 377.697,23

Λοιπά Οργανικά έσοδα-έξοδα 0,00 1.046,22
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα-έξοδα  -590.622,47 -736.437,56
Τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 0,00 0,00
Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 4.3 -319.780,10 0,00
Λοιπά ανόργανα έσοδα-έξοδα 2.12 -20.303,47 -1.464.996,90
Κέρδη προ φόρων -11.491,99 -1.822.691,01
Φόρος εισοδήµατος 2.15 -211.639,35 -98.400,42
Καθαρά κέρδη (µετά από φόρους)  -223.131,34 -1.921.091,43
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους -223.131,34 -1.921.091,43
Τα Καθαρά Κέρδη/ζηµίες µετά από φόρους κατανέµονται σε:
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -223.131,34 -1.921.091,43
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους κατανέµονται σε :
    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -223.131,34 -1.921.091,43
    -- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή –

βασικά (σε Ευρώ) 2.14 -0,0073 -0,0632

1/4/2010-30/6/2010 1/4/2009-30/6/2009

1/1/2010-30/6/2010 1/1/2009-30/6/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 



Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η 
Ιουνίου 2010        15 

Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας περιόδου 12.470.841,06 7.094.482,93
Μείον : ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών
 περιουσιακών στοιχείων

Α & Β Υλών -- Υλικών Συσκ/σιας
Αναλωσίµων Υλικών κλπ 6.109.484,70  3.903.553,81  
Αµοιβές προσωπικού 2.168.495,91 2.334.700,85
Αµοιβές και παροχές τρίτων 442.084,91 301.706,83
Λοιπά έξοδα παραγωγής 96.895,26 181.857,55
Αποσβέσεις 744.550,05 -9.561.510,83 2.909.330,23 785.208,92 -7.507.027,96 -412.545,03

Β. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.004.481,78 39.276,85

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -11.200,21 -121.805,24
 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3.902.611,80 -495.073,42

 
 
 

Α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κέρδη από µεταβολή εύλογης αξίας περιόδου 10.873.900,51 5.731.377,79
Μείον : ∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών
 περιουσιακών στοιχείων

Α & Β Υλών -- Υλικών Συσκ/σιας
Αναλωσίµων Υλικών κλπ 4.999.719,38  3.712.602,66  
Αµοιβές προσωπικού 1.838.847,16 1.998.268,42
Αµοιβές και παροχές τρίτων 392.818,58 271.110,43
Λοιπά έξοδα παραγωγής 88.415,54 131.191,52
Αποσβέσεις 635.044,70 -7.954.845,36 2.919.055,15 665.058,04 -6.778.231,07 -1.046.853,28

Β. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.074.750,54 1.007.345,02

Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  200,00  0,00

 
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 3.994.005,69 -39.508,26

1/1/2010-30/6/2010 1/1/2009 - 30/6/2009

   2.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30.6.2010

Ο ΟΜΙΛΟΣ

1/1/2010-30/6/2010 1/1/2009 - 30/6/2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η 
Ιουνίου 2010        16 

Αποθεµατικό Υπόλοιπο Αποθεµατικό Υπόλοιπο
Mετοχικό Υπέρ το Λοιπά Κερδών ∆ικαιώµατα Σύνολο Mετοχικό Υπέρ το Κερδών Σύνολο
Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο µειοψηφίας Κεφάλαιο Άρτιο Αποθεµατικά εις νέο

Υπόλοιπο 01/01/2009 9.420.900,00 15.902.734,96 4.730.845,32 -21.458.774,06 323.470,30 8.919.176,52 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -19.856.623,17 10.182.836,40

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου -6.794.955,30 -83.238,64 -6.878.193,94 -6.319.072,68 -6.319.072,68
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα  
-- ∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε

Ξ.Ν. 10.965,32 10.965,32 0,00
Απορρόφηση θυγατρικών 100% 0,00 0,00
∆ιανοµή κερδών
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2008 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη από ενοποίηση 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογή λόγω εξαγοράς εταιρείας 0,00 0,00

που ενοποιούνταν µε τη µέθοδο της Κ.Θ. 0,00 0,00
Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας
λόγω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00 -0,02 -0,02

0,00 0,00 0,00 -6.783.989,98 -83.238,64 -6.867.228,62 0,00 0,00 0,00 -6.319.072,70 -6.319.072,70

Υπόλοιπο 30/6/2009 9.420.900,00 15.902.734,96 4.730.845,32 -28.242.764,04 240.231,66 2.051.947,90 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -26.175.695,87 3.863.763,70

Υπόλοιπο 30/6/2009 9.420.900,00 15.902.734,96 4.730.845,32 -28.242.764,04 240.231,66 2.051.947,90 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -26.175.695,87 3.863.763,70

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Κέρδη περιόδου 467.512,52 -44.210,22 423.302,30 7.257,20 7.257,20
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε   
Ξ.Ν. -3.242,22 -3.242,22 0,00
∆ιανοµή κερδών 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2008 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 48.754,57 -48.754,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Κέρδη από ενοποίηση 0,00 0,00
µε µέθοδο καθαρής θέσης 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας
λόγω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 48.754,57 415.515,73 -44.210,22 420.060,08 0,00 0,00 0,00 7.257,20 7.257,20

Υπόλοιπο 31/12/2009 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -27.827.248,31 196.021,44 2.472.007,98 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -26.168.438,67 3.871.020,90

Υπόλοιπο 31/12/2009 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -27.827.248,31 196.021,44 2.472.007,98 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -26.168.438,67 3.871.020,90

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
-- ∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε

Ξ.Ν. -18.851,46 -18.851,46 0,00

Κέρδη περιόδου 3.691.390,98 7.842,50 3.699.233,48 3.906.913,92 3.906.913,92
∆ιανοµή κερδών 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη χρήσεως 2008 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Μέρισµα από κέρδη προηγ. χρήσεων 0,00 0,00
  -- Στο προσωπικό 0,00 0,00
  -- Αποθεµατικά 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00
Προσαρµογή διαιωµάτων µειοψηφίας 0,00 0,00
λόγω αυξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές -- Τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.672.539,52 7.842,50 3.680.382,02 0,00 0,00 0,00 3.906.913,92 3.906.913,92

Υπόλοιπο 30/6/2010 9.420.900,00 15.902.734,96 4.779.599,89 -24.154.708,79 203.863,94 6.152.390,00 9.420.900,00 15.902.734,96 4.715.824,61 -22.261.524,75 7.777.934,82

3.   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ
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                    Ο Οµιλος                 Η Εταιρεία
1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009 1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες 
Κέρδη προ φόρων 4.181.037,39 -7.676.042,35 4.346.222,86 -7.005.449,65
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00 0,00 0,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 899.591,21 953.588,14 698.385,18 727.845,45
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων -4.556.380,89 0,00 -4.556.380,89 0,00
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις 116.345,72 2.758.338,80 100.508,90 2.471.764,89
Συναλλαγµατικές διαφορές -18.851,46 0,00 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -111.624,00 -107.351,68 -77.704,38 -63.944,74
Αποτελέσµατα (έσοδα,'εξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής
δραστηριότητας -1.481,34 -16.907,45 -1.481,34 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.273.452,93 1.504.028,87 1.189.836,56 1.407.204,63
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.277.903,88 4.932.613,61 254.715,06 3.747.351,07
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.507.547,49 7.641.874,05 -221.843,92 1.939.041,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -708.088,46 -6.427.777,69 -1.929.549,03 307.231,58
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -391.762,80 -955.382,08 -389.069,98 -925.566,07
Καταβεβληµένοι φόροι -68.962,77 -152.490,44 -12.708,66 -52.005,72
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστιριότητες (α) -616.368,08 2.454.491,78 -599.069,64 2.553.472,99

Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποµείωση Θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (µετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και αυλών παγίων στοιχείων -14.483,58 -34.986,84 -4.152,58 -28.530,84
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων 34.000,00 25.000,00 34.000,00 0,00
Tόκοι εισπραχθέντες 0,00 0,00 0,00 0,00
Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστιριότητες (β) 19.516,42 -9.986,84 29.847,42 -28.530,84

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 0,00
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 197.289,42 56.555,19 197.289,42 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -2.580.636,09 0,00 -2.580.636,09
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις(χρεολύσια) -6.538,14 -18.830,94 -6.538,14 -18.830,94
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -98,60 0,00 -98,60
Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστιριότητες (γ) 190.751,28 -2.543.010,44 190.751,28 -2.599.565,63

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 0,00
& ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) -406.100,38 -98.505,50 -378.470,94 -74.623,48

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 880.165,91 676.909,99 836.178,59 597.796,91
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 474.065,53 578.404,49 457.707,65 523.173,43

       4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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Ε. Επιλεγµένες Επεξηγηµατικές σηµειώσεις επί των Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
1.  Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία και τον Όµιλο 

 

     1.1. Iστορικό 

 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι ελληνική ανώνυµη εταιρεία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανωνύµων Εταιριών. 
Ιδρύθηκε το 1987 και λειτουργεί µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 256/ 18.03.1987). Για τις 
συναλλαγές µε το εξωτερικό χρησιµοποιεί τον τίτλο ‘‘HELLENIC FISHFARMING S.A.’’. 

 
Η έδρα της Εταιρείας  βρίσκεται στο ∆ήµο Βριλησσίων Αττικής και τα γραφεία της στη Λεωφόρο  Πεντέλης 48, 15235 Βριλήσσια 
Αττικής, τηλ. (210) 61 31 666 και (210) 61 30 633. Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης µε αριθµό µητρώου Α.Ε. 14904/06/Β/87/100. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.helfish.gr  
Ο σκοπός της Εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, έχει ως   εξής: 

 
 1)  η παραγωγή / πάχυνση γόνου ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η ίδρυση σχετικών   µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, η 
εµπορία ιχθύων και γενικά προϊόντων θάλασσας, η βιοµηχανική επεξεργασία των παραπάνω, η παραγωγή και εµπορία ιχθυοτροφών, 
η διεξαγωγή ερευνών και εκπόνηση µελετών σχετικά µε τα παραπάνω και η εκπαίδευση επιστηµονικού και εργατικού προσωπικού,  
 2) η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που ασχολούνται µε έναν από τους παραπάνω σκοπούς,  
 3) η συµµετοχή σε υφιστάµενες εταιρείες ή η ίδρυση νέων που επιδιώκουν ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 
  
Ο βασικός κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται σήµερα η ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι ο κλάδος 
ιχθυοκαλλιεργειών, µονάδες παραγωγής και ιχθυογεννητικοί σταθµοί. Σύµφωνα µε τη Στατιστική Ταξινόµηση των Κλάδων 
Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (ΣΤΑΚΟ∆ 2003) της Ε.Σ.Υ.Ε. το αντικείµενο δραστηριότητας της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 
Α.Β.Ε.Ε. εµπίπτει στον Κ050.2 κλάδο “Ιχθυοκαλλιέργεια” παραγωγής γόνου”, στον Κ513.8 κλάδο “Χονδρικό εµπόριο άλλων 
τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ψαριών και των θαλασσινών (οστρακοειδή, µαλάκια)” και στον Κ514.1 για χονδρικό εµπόριο 
διχτυών. 
Τον Αύγουστο του 2000 ξεκίνησε η διαπραγµάτευση των µετοχών της Εταιρείας στην Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών. 
Τον Μάρτιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σύµφωνα  µε τις διατάξεις του Ν.2166/93, σε συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% 
θυγατρικών της :  Ιχθυοτροφείο Αγίου Θωµά Πρέβεζας,  Ιχθυοτροφεία Κάβο Ντόρο Μον/πη ΕΠΕ, Ιχθ Α.Βάκρινος ΑΕ, Ιχθ ∆ 
Νικολάου ΑΕ,  Ιχθ. Βουρλιά Βοιωτίας Α.Ε, Ιχθ/κή Εµπορική Λάρυµνας ΑΕ µε ηµεροµηνία Ισολογισµού µετασχηµατισµού 31/12/04. 
Οι ανωτέρω εταιρείες περιλαµβάνονταν έως την 31/12/2004 στην ενοποίηση σαν αυτόνοµες εταιρείες. 
 Τον Μάιο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά των εταιρειών «Ι.Αναγνώστου – Ιχθ.Αττικής ΑΕ»  και «Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ».  
Τον Αύγουστο 2005 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας Ωκεανίς ΑΕ στην οποία πλέον κατέχει 
ποσοστό 100%. 
Τον Σεπτέµβριο 2005  η εταιρεία απορρόφησε και την εταιρεία «Ι.Αναγνώστου –  Ιχθ.Αττικής ΑΕ» 
Τον Ιούνιο 2006 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά του υπολοίπου 50% της εταιρείας Αστερίας  ΑΕ στην οποία πλέον κατέχει 
ποσοστό 100% και ενοποιείται από τότε µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης ενώ µέχρι τότε µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. 
Από τον ∆εκέµβριο του  2006 η εταιρεία προχώρησε σε εξαγορά ποσοστού 51% των εταιρειών «Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ» και  «Πλατειά 
ΑΕ» του ιδίου κλάδου .Την 28/12/2006 λόγω απορρόφησης της εταιρείας  «Πλατειά ΑΕ» από την «Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ» παρέµεινε 
µόνο η δεύτερη εταιρεία η οποία και ενοποιήθηκε ι για πρώτη φορά στη χρήση 2006 .   
Τον Μάρτιο 2007 η εταιρεία ίδρυσε την εταιρεία  «HELLENIC FISHFARMING CZ SRO» µε έδρα την Πράγα Τσεχίας και συµµετέχει µε 
ποσοστό 100%. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας στις 23 Οκτωβρίου 2009, αποφασίσθηκε να γίνει διακοπή 
της λειτουργίας της εν λόγω εταιρείας στο προσεχές διάστηµα, οι δε πελάτες που εξυπηρετούνταν από την εν λόγω θυγατρική, να 
τροφοδούνται µελλοντικά απ’ ευθείας από την µητρική εταιρεία. Η εν λόγω εταιρεία βρίσκεται στο στάδιο της είσπραξης του 
υπολοίπου των απαιτήσεών της από τους πελάτες, και εκτιµάται ότι εντός των εποµένων µηνών θα έχει συντελεσθεί η πλήρης 
διακοπή της λειτουργίας της εταιρείας. 
Τον Ιούνιο 2007  η εταιρεία προχώρησε σε υπογραφή προσυµφώνου εξαγοράς κατά 100% της εταιρείας «Καλλονή ΕΠΕ». Η τυπική 
ολοκλήρωση της εξαγοράς  έγινε εντός του 2008 µετά την µετατροπή της «Καλλονή ΕΠΕ» σε Ανώνυµη Εταιρεία µε βάση τις 
διατάξεις του Ν.2166/93. 
  
1.2. Βάση παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΛ 34 «Ενδιάµεση 
οικονοµική πληροφόρηση»). 
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµών που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και παρουσίαση των οικονοµικών 
καταστάσεων είναι σύµφωνες µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων καταστάσεων, του Οµίλου και εταιρείας, 
της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2009. 
Το νόµισµα παρουσίασης είναι το Ευρώ.      
Οι Οικονοµικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας την 30η Αυγούστου 2010 και 
έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους  στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.helfish.gr , όπου και θα παραµείνει 
στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία της συντάξεως και 
δηµοσιοποιήσεως της.  
 
1.3. Bασικές λογιστικές αρχές  
 
Οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις (εφ’ εξής «Oικονοµικές Kαταστάσεις») έχουν συνταχτεί 
σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού εκτός από τα αποθέµατα των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτιµήθηκαν στην 
εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος των Οικονοµικών καταστάσεων.  Επίσης έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της 
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συνέχισης της δραστηριότητας και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση. 
Τέλος οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν είναι σύµφωνα µε αυτές που ακολουθήθηκαν στη σύνταξη των οικονοµικών 
καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2009. 
Επιπλέον, οι συνηµµένες Oικονοµικές Kαταστάσεις έχουν καταρτισθεί για πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ, εφαρµόζοντας το 
∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης», µε ηµεροµηνία  µετάβασης την  1η 
Ιανουαρίου 2004. 

 
∆εν υπήρξε αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης και επίσης δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενοποιήθηκαν-ενσωµατώθηκαν στις 
οικονοµικές καταστάσεις. 
      
Η µητρική καθώς και οι θυγατρικές της τηρούν τα βιβλία µε βάση την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία. Για την σύνταξη των 
οικονοµικών καταστάσεων τα δεδοµένα των βιβλίων προσαρµόζονται µε έξω-λογιστικές εγγραφές προκειµένου να εναρµονισθούν 
και να συµφωνούν µε τα ∆ΠΧΠ.    

 
Στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως δεν υπήρχαν ίδιες µετοχές που να κατέχονται από την ίδια ή από τις θυγατρικές της. 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε  τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την διενέργεια  και χρησιµοποίηση  εκτιµήσεων, 
προβλέψεων  και παραδοχών από την διοίκηση της εταιρείας και του Οµίλου   που επηρεάζουν προσθετικά ή αφαιρετικά τα 
υπόλοιπα των λογαριασµών του Ενεργητικού και του Παθητικού, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόµενες απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. 
Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν στην έως τώρα πληροφόρηση και βέλτιστη  γνώση µε παράλληλη εφαρµογή αντικειµενικής κρίσης καθώς 
και όλες βασιζόµενες, όπως αναφέρθηκε,   στην αρχή της συνέχισης της λειτουργίας του Οµίλου. 
Παρόλα αυτά τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. 
 
1.4 Βάση ενοποίησης  των οικονοµικών καταστάσεων – Αποτίµηση θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων. 
 
Οι εν λόγω καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής και των κάτωθι θυγατρικών  της. 
Εδώ επισηµαίνουµε ότι οι θυγατρικές «Ωκεανίς ΑΕ», «Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ» , «Αστερίας ΑΕ», «Καλλονή ΑΕ» και «Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ»   
είναι υποχρεωµένες να εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΠ για την σύνταξη των δικών τους ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων καθότι  
υπερβαίνουν αθροιστικά το 5%  των υπό του νόµου ενοποιηµένων καθορισµένων στοιχείων. 
Οι εταιρείες που συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση και  συνέταξαν τις οικονοµικές τους καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ. 
 
     Ποσοστό 
Επωνυµία    Συµµετοχής   Έδρα   Μέθοδος Ενοποίησης 
      
Θαλάσσιο Πάρκο ΑΕ   100%   Αθήνα   Ολική 
Αστερίας ΑΕ    100%   Αστακός Αιτ/νίας  Ολική 
Ωκεανίς ΑΕ    100%   Αθήνα   Ολική 
Ιχθ.Αργολίδος ΑΕ     51%   Αθήνα   Ολική 
Καλλονή ΑΕ    100%   Τακτικούπολη  Ολική 
HELLENIC FISHFARMING CZ SRO  100%   Τσεχία   Ολική 

 
Οι  ενοποιηµένες  οικονοµικές  καταστάσεις  περιλαµβάνουν  τους λογαριασµούς της µητρικής εταιρίας και όλων των θυγατρικών 
εταιριών στις οποίες ασκεί έλεγχο.  Έλεγχος  υπάρχει  όταν  η µητρική  έχει  τη  δύναµη  να  ορίζει  τις  αποφάσεις  που αφορούν τις 
χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης των θυγατρικών, µε σκοπό   να   έχει   οφέλη   από   αυτές.   Οι οικονοµικές 
καταστάσεις των θυγατρικών καταρτίζονται στην ίδια ηµεροµηνία και µε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε τις οικονοµικές καταστάσεις  
της µητρικής.  
Όπου χρειάζεται πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες  εγγραφές αναµόρφωσης, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των 
ακολουθούµενων  λογιστικών   αρχών.  

 
Όλα   τα   ενδοεταιρικά   υπόλοιπα   και   συναλλαγές   καθώς   και   τα ενδοεταιρικά  κέρδη  ή ζηµίες απαλείφονται  στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές  καταστάσεις. Οι θυγατρικές ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος και παύουν να 
ενοποιούνται   από   την   ηµεροµηνία   που   ο   έλεγχος  µεταβιβάζεται   εκτός   οµίλου.    
Η απόκτηση των θυγατρικών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της αγοράς. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και 
ενδεχόµενες  υποχρεώσεις  που αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την  εξαγορά στις εύλογες αξίες 
τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πάνω από την εύλογη αξία των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων 
της κάθε εξαγορασθείσας καταχωρείται σαν υπεραξία ενώ το κάτω αυτής  καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 
Οι  συµµετοχές,  σε µη  ενοποιούµενες  εταιρίες  στις  οποίες  ασκείται  ουσιώδης  επιρροή αποτιµώνται µε τη µέθοδο  της καθαρής  
θέσης. Σύµφωνα µε τη  µέθοδο αυτή, η συµµετοχή απεικονίζεται στην αξία κτήσεώς της, αυξοµειούµενη µε το ποσοστό συµµετοχής 
του επενδυτή στα κέρδη και τις ζηµίες της συµµετοχής, µετά την ηµεροµηνία απόκτησης, καθώς και σε όλες τις αντίστοιχες 
αυξοµειώσεις της καθαρής θέσεως της συµµετοχής. Περαιτέρω, η αξία της συµµετοχής αναπροσαρµόζεται µε τη σωρευτική 
αποµείωση της αξίας της.  
 
Μερίσµατα που λαµβάνονται από τις συµµετοχές αυτές µειώνουν την αξία της συµµετοχής στα βιβλία του επενδυτή. 
 
Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρίας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αποτιµώνται 
στο κόστος κτήσεως αυτών, µειούµενο µε τυχόν αποµείωση της αξίας των συµµετοχών.  
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1.5. Μετατροπή οικονοµικών καταστάσεων σε ξένο νόµισµα 
 
1.5.1. Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας HELLENIC FISHFARMING CZ SRO έχουν συνταχθεί σε Τσέχικες κορώνες (CZK) 
το οποίο είναι το λειτουργικό της νόµισµα. Οι εν λόγω καταστάσεις µετατρέπονται σε € (νόµισµα παρουσίασης) για λόγους 
παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου.   
 
1.5.2. Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα χρησιµοποιώντας τις τιµές που ίσχυαν την ηµέρα  της 
συναλλαγής. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ΞΝ την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται µε 
βάση την ισοτιµία του νοµίσµατος την ίδια ηµέρα. Τα κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν από τις εν λόγω αποτιµήσεις περιλαµβάνονται 
στα κέρδη ή ζηµιές της περιόδου από συναλλαγµατικές διαφορές.    
 
1.5.3. Μετατροπή στο νόµισµα παρουσίασης 
 
Η µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων από το λειτουργικό νόµισµα στο νόµισµα παρουσίασης γίνεται ως εξής: 
 
-Tα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των   οικονοµικών 
καταστάσεων 
-Τα ίδια κεφάλαια µετατρέπονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία που προέκυψαν  
-Τα έσοδα και τα έξοδα µετατρέπονται µε τη µέση ισοτιµία που ισχύει για την περίοδο λόγω της µη αξιόλογης µεταβολής κατά την 
περίοδο που αφορούν  
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τα ανωτέρω καταχωρούνται σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα σε τυχόν πώληση της εταιρείας.   
 
1.6. Αρχές παρουσίασης επιµέρους µεγεθών των οικονοµικών καταστάσεων 
 
1.6.1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις (Πάγια στοιχεία) 
 
Τα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Για τα γήπεδα και κτίρια η 
εταιρεία ανέθεσε σε εταιρεία ανεξάρτητων εκτιµητών την διενέργεια εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των γηπέδων και κτιρίων της 
κατά την 1 Ιανουαρίου 2004. Οι εκτιµήσεις βασίσθηκαν σε κατάλληλες-παραδεκτές  µεθόδους και εκτιµήσεις ανάλογα µε τη φύση 
και χρήση των εκτιµηθέντων παγίων.  Αναλυτικότερα η εταιρεία µέσω τεχνικών εµπειρογνωµόνων εκτίµησε τα γήπεδα και τα κτίρια 
σε εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης και χρησιµοποιεί αυτές ως τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 16 έως και την 
31η Μαρτίου 2010 θεωρώντας πως η µεταβολή της αξίας στην εν λόγω περίοδο δεν είναι σηµαντική. Η µέθοδος εκτίµησης των 
ανωτέρω που χρησιµοποιήθηκε είναι της αγοραίας αξίας .  
 
Τα µηχανήµατα και τεχνικές εγκαταστάσεις απεικονίζονται στο ιστορικό τους κόστος µειωµένα µε τις αποσβέσεις που προκύπτουν 
από την εφαρµογή συντελεστών µε βάση την µέση ωφέλιµη διάρκεια ζωής τους η οποία προσδιορίστηκε από επιτροπή εκτιµήσεων 
της εταιρείας. 
Τυχόν αναπροσαρµογές παγίων που έχουν πραγµατοποιηθεί, βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νοµοθεσίας, αντιλογίζονται. 
Τα  νέα  πάγια  προστίθενται  στα  ήδη  υπάρχοντα,  στο  κόστος  τους.  Οι  επισκευές  και συντηρήσεις  εξοδοποιούνται µε  την  
πραγµατοποίησή  τους. 
Το  κόστος  κτήσης  και  οι συσσωρευµένες αποσβέσεις  των παγίων που  πωλούνται ή αποσύρονται, µεταφέρονται από  τους  
αντίστοιχους  λογαριασµούς  τη  στιγµή  της  πώλησης  ή της απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία  προκύπτει, 
περιλαµβάνεται στις καταστάσεις  Αποτελεσµάτων. 
 
Οι  λογιστικές  αξίες των ενσώµατων παγίων εξετάζονται για αποµείωση όταν  υπάρχουν ενδείξεις ότι οι αξίες αυτές δεν είναι 
ανακτήσιµες. Η διοίκηση τελευταία φορά, εντός του Ά τριµήνου 2008  επανεκτίµησε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής και τους 
συντελεστές απόσβεσης όλων των παγίων και εξετάσθηκαν για αποµείωση όλα επίσης τα πάγια .Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε 
τους νέους συντελεστές απόσβεσης και τα πάγια τα οποία είχαν απαξιωθεί ή καταστραφεί διαγράφηκαν από τις οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 
1.6.2. Αποσβέσεις  
 
Οι  αποσβέσεις  παγίων  στοιχείων  λογίζονται µε  τη µέθοδο  της  σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη 
µέση ωφέλιµη ζωή των παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι οι 
ακόλουθοι :      

 
Συντελεστές Απόσβεσης 
Κτίρια        3 -   10 % 
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός     3 -   20 %  
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός    10 - 100 %  
Μεταφορικά µέσα     15 -   20 % 
Λογισµικό      10 -   30 % 
Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν µε τους νέους συντελεστές απόσβεσης που προέκυψαν µετά από επαναξιολόγηση της ωφέλιµης 
διάρκειας ζωής κάθε παγίου εντός του 2008. 
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1.6.3. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνεται η υπεραξία από εξαγορές, παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και 
τα λογισµικά προγράµµατα. Η υπεραξία υπόκειται ετησίως σε έλεγχο αποµείωσης. Όταν προκύψουν ζηµίες από αποµείωση της 
υπεραξίας, αυτές καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. Τα λογισµικά προγράµµατα και οι άδειες λογισµικού καταχωρούνται 
στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται µε την σταθερή µέθοδο µε συντελεστή  10 - 30%. 
 
1.6.4. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:  
 
α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές αναγνωριζόµενες  στα 
αποτελέσµατα.  
 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 - Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς, είναι  αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται 
µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που διαχειρίζονται µε σκοπό την κερδοσκοπία. 
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των 
µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης. 
β) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε 
δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, 
µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές 
αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 
γ) Αναγνώριση, διαγραφή, προσδιορισµός, εύλογων αξιών 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο 
Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, πλέον των 
άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα 
στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το 
δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους 
κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. 
 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 
αποτίµησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών 
ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται 
στο κόστος κτήσης τους. 
δ) Αποµείωση αξίας χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχειών 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας 
σε σχέση µε το κόστος κτήσης και σε σταθερό χρηµατιστηριακό περιβάλλον. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια 
κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσης και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
1.6.5. Αποθέµατα  
 
Τα αποθέµατα των εµπορευµάτων αποτιµώνται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου.  
Τα αποθέµατα ετοίµων και ηµιτελών (βιολογικά προϊόντα) επιµετρούνται στην εύλογη αξία τους σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41. Η εύλογη 
αξία αποτελεί την µέση τιµή πώλησης τη πρώτη εβδοµάδα µετά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού της περιόδου. Κέρδη 
και ζηµίες που προκύπτουν από την εν λόγω επιµέτρηση αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν.    
 
Τα αποθέµατα των Α-β Υλών και υλικών συσκευασίας αποτιµώνται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου που περιλαµβάνει τις 
δαπάνες απόκτησης και τις δαπάνες µεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
Τα αναλώσιµα υλικά αποτιµούνται µε την µέθοδο FIFO.  
 
1.6.6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις – Λοιπές απαιτήσεις  
 
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµιά που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες επισφάλειες 
όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι τα εν λόγω ποσά δεν θα εισπραχθούν.    
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις αναγνωρίζονται σε εξατοµικευµένη βάση όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι δεν θα 
εισπραχθούν όλα τα ποσά που προβλέπονται βάσει των αρχικών όρων των συµβάσεων πώλησης. Ενδείξεις µη εισπραξιµότητας 
συνιστούν οι σηµαντικές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες των χρεωστών, και η καθυστέρηση της είσπραξης των απαιτήσεων, πέραν 
του ορίου πίστωσης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και των εκτιµώµενων 
χρηµατοροών που θα εισπραχθούν. Η λογιστική αξία των απαιτήσεων µειώνεται µέσω αντίθετου λογαριασµού (πρόβλεψης), µε 
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αναγνώριση της µείωσης στα αποτελέσµατα. Μεταγενέστερες ανακτήσεις αποµειωµένων ποσών αναγνωρίζονται ως έσοδο στα 
αποτελέσµατα. 
Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στις τρέχουσες εκτιµήσεις της διοίκησης για το σύνολο των απαιτήσεών της. 
 
1.6.7. Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών   
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών περιλαµβάνουν µετρητά και τα ισοδύναµα των µετρητών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις 
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας. 
 
1.6.8. Ίδια κεφάλαια  
 
Περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το υπέρ το άρτιο ποσό, το τακτικό αποθεµατικό, τα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων 
αναπτυξιακών νόµων που έχουν σχηµατισθεί κατά το παρελθόν από την εταιρεία και τις ενοποιούµενες µε αυτήν και τα 
αποτελέσµατα εις νέο. 
Ειδικά τα αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατισθεί όπως αναφέρθηκε µε βάση διάφορους αναπτυξιακούς νόµους  
εξαιρούνται του φόρου εισοδήµατος υπό την προϋπόθεση ότι δε θα διανεµηθεί στους µετόχους. Η εταιρεία δεν προτίθεται να 
διανείµει τα εν λόγω αποθεµατικά και για το λόγο αυτό δεν έχει προβεί στον υπολογισµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος που 
είναι υποχρεωτικός κατά την περίπτωση διανοµής .  
 
1.6.9. Μακροπρόθεσµα δάνεια   
 
Καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε βάση το πραγµατικό επιτόκιο. 
Αφορούν κυρίως τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες µετά από ένα έτος από την λήξη των οικονοµικών καταστάσεων. 
Η διοίκηση εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και 
για το λόγω αυτό δεν προβαίνει σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών.   
 
1.6.10. Κόστος δανεισµού 
 
Τα κόστη αναδοχής, τα νοµικά και τα λοιπά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται, σχετικά µε την έκδοση δανείων, αναµορφώνουν 
το ποσό των δανείων και καταχωρούνται στα Αποτελέσµατα µε βάση τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου κατά τη διάρκεια της 
σύµβασης του δανείου. Τα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους. Το κόστος δανεισµού 
κατά το µέρος που αναλογεί στην κατασκευαστική περίοδο των ενσωµάτων παγίων αναγνωρίζεται σε επαύξηση της αξίας τους. 
 
 
1.6.11. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 
 
β) Προβλέψεις για Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών  
 
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά την έξοδο από την υπηρεσία, εµπίπτουν στα 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 
προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην προεξοφληµένη αξία των µελλοντικών παροχών προς το 
προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται µε βάση 
οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων και 
αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν δεδουλευµένες, κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της 
µελλοντικής υποχρέωσης, το κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας και τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες. Το µη κατοχυρωµένο κόστος 
προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης χρήσεως  
υπηρεσίας του προσωπικού που αναµένεται να λάβει παροχές. Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των 
µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 ο Όµιλος καταβάλλει αποζηµιώσεις στους αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους 
του, το δε ύψος των σχετικών αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο 
αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το ύψος της αποζηµίωσης που 
θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. 

 
1.6.12. Φόρος εισοδήµατος – Αναβαλλόµενοι φόροι    
 
Η  επιβάρυνση  της  χρήσεως  µε  φόρους εισοδήµατος  αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµενους φόρους, 
δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή  
ζηµιές),  αλλά  τα  οποία  θα  καταλογισθούν  σε  µµελλοντικές  χρήσεις.  Ο  φόρος εισοδήµατος  καταχωρείται  στα  Αποτελέσµατα,  
εκτός  του  φόρου  εκείνου,  που  αφορά συναλλαγές  που  καταχωρήθηκαν  απευθείας  στα  ίδια  κεφάλαια.  Στην  περίπτωση  
αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι  εισοδήµατος είναι οι  πληρωτέοι  φόροι,  επί  του  φορολογητέου εισοδήµατος της   χρήσης, βάσει των 
θεσπισµένων συντελεστών   φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών  διαφορών µεταξύ φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων και υπολογίζονται µε χρήση 
των  φορολογικών  συντελεστών  που   ισχύουν  στη λήξη της χρήσεως . Λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων του Ν. 3697/2008, 
βάσει των οποίων οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος βαίνουν µειούµενοι από 25% σε 20% για έτη 2010 – 2013, έγινε σχετική 
προσαρµογή των αναβαλλόµενων φόρων. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές 
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φορολογικό εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές.  Η αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε 
κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα, που 
θα καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
Η διοίκηση µέσω του προγράµµατος επενδύσεων που καταρτίζει και πραγµατοποιεί κάθε έτος µειώνει την φορολογική βάση µέσω 
της πραγµατοποίησης αφορολογήτων αποθεµατικών τόσο στην µητρική όσο και τις θυγατρικές της. Ο συµψηφισµός απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων από αναβαλλόµενους φόρους γίνεται κατά εταιρεία και εφόσον υφίσταται σχετικό δικαίωµα(ίδια φορολογική αρχή). 
 
1.6.13. Βραχυπρόθεσµος δανεισµός   
 
Αφορά κάτω του έτους υποχρεώσεις σε Ελληνικές Τράπεζες για κεφάλαιο κίνησης χωρίς εγγυήσεις (ανοικτά δάνεια) ή µε διάφορες 
εγγυήσεις (κατά βάση επιταγές πελατών). 
Η διοίκηση  εκτιµά ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται συγκριτικά µε τα τρέχοντα πραγµατικά της αγοράς είναι σχεδόν ισοδύναµα και 
για το λόγο αυτό δεν προέβηκε σε καµία προσαρµογή της αξίας αυτών. 
 
1.6.14. Επιχορηγήσεις  
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκµαιρόµενη 
βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται 
ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα 
έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη(αποσβέσεις παγίων που αφορούν) τα οποία 
και επιχορηγούν. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων 
χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα του Οµίλου αναγνωρίζονται ως λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης σε συστηµατική βάση στις χρήσεις 
που αναγνωρίζονται τα αντίστοιχα έξοδα. 
 
1.6.15. Προβλέψεις για µελλοντικούς κινδύνους   
 
Αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι 
πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι 
οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι πιθανή. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή. 
 
1.6.16. Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις 
 
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, οι οποίες είναι άτοκες ή φέρουν επιτόκιο χαµηλότερο από τα εκάστοτε τρέχοντα 
επιτόκια της αγοράς, εµφανίζονται στην καθαρή παρούσα αξία τους. Οι διαφορές προεξόφλησης, απεικονίζονται σαν 
χρηµατοοικονοµικά έσοδα / έξοδα στα Αποτελέσµατα της εκάστοτε χρήσεως στην οποία προκύπτουν. 
 
1.6.17. Συνδεδεµένα Μέρη 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα µε συνδεδεµένα µέρη παρουσιάζονται ξεχωριστά στις Οικονοµικές Καταστάσεις. Αυτά τα 
συνδεδεµένα µέρη αφορούν βασικά τους κύριους µετόχους και τη ∆ιοίκηση µίας επιχείρησης ή/και των θυγατρικών της εταιρειών, 
εταιρείες µε κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς και/ή ∆ιοίκηση µε την επιχείρηση και τις ενοποιούµενες θυγατρικές ή θυγατρικές αυτών 
των εταιριών. 
 
1.6.18. ∆ιαχείριση κεφαλαίου 
 
Πολιτική του οµίλου είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υπάρχει εµπιστοσύνη εκ µέρους των επενδυτών και 
των πιστωτών και να υποστηρίζεται η µελλοντική της ανάπτυξη.  
Από τις διατάξεις περί νοµοθεσίας των ανωνύµων εταιρειών, Κ.Ν. 2190/1920, επιβάλλονται περιορισµοί σε σχέση µε τα ίδια 
κεφάλαια που έχουν ως εξής: 
Η απόκτηση ιδίων µετοχών, µε εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης µε σκοπό την διανοµή τους στους εργαζοµένους, δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 10% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και δεν µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδίων 
κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή 
τους απαγορεύεται από τον Νόµο. 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την λήξη της χρήσης, που θα 
αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση 
δεν λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο 
συµφέρον. 
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, το οποίο 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανοµής µερίσµατος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού 
αποτελέσµατα εις νέον. Ο σχηµατισµός του αποθεµατικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του 
µετοχικού κεφαλαίου. 
Η καταβολή ετησίου µερίσµατος στους µετόχους σε µετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον των καθαρών κερδών, µετά την 
αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού και του καθαρού αποτελέσµατος από την επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και 
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υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρµογή, αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση 
των µετόχων µε πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το µη διανεµηθέν 
µέρισµα µέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί ανωτέρω καθαρών κερδών, εµφανίζεται σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού προς 
κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας µε την έκδοση νέων µετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους µετόχους. Τέλος, µε 
πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί να αποφασίζει την 
µη διανοµή µερίσµατος. 
 
H εταιρεία συµµορφώνεται πλήρως µε τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νοµοθεσία σε σχέση µε τα ίδια κεφάλαια. 

 
1.6.19. Μισθώσεις 
 
Μίσθωση, η οποία µεταφέρει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, 
θεωρείται ως χρηµατοδοτική και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 
καταχωρούνται απευθείας στα Αποτελέσµατα. Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις, οι οποίες µεταβιβάζουν στον Όµιλο ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη που ακολουθούν την κυριότητα του µισθωµένου στοιχείου, καταχωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία µε 
ποσό ίσο κατά την έναρξη της µίσθωσης µε την εύλογη αξία της µισθωµένης ιδιοκτησίας ή, αν είναι χαµηλότερη, την παρούσα αξία 
των ελάχιστων µισθωµάτων. Τα µισθώµατα επιµερίζονται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα και σε µείωση της ανεξόφλητης 
υποχρέωσης, έτσι που να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο πάνω στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης.  
Τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο συντοµότερο χρόνο µεταξύ της ωφέλιµης ζωής του περιουσιακού στοιχείου 
και της διάρκειας της µίσθωσης. 
Κριτήριο για το χαρακτηρισµό µιας µίσθωσης ως χρηµατοδοτική ή λειτουργική, είναι η ουσία της συναλλαγής και όχι ο τύπος της 
σύµβασης.  
Aν από τη συµφωνία µίσθωσης προκύπτει ότι ο εκµισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους που απορρέουν 
από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου, τότε η µίσθωση ταξινοµείται ως λειτουργική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων για 
λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έξοδο στα αποτελέσµατα σε συστηµατική βάση κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 

 
1.6.20. Έσοδα    
 
Περιλαµβάνουν την αξία πωλήσεων των αγαθών και παροχή υπηρεσιών  καθαρά από ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και 
επιστροφές .Τα διεταιρικά έσοδα όπως έχει αναφερθεί ήδη διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση αυτών γίνεται ως εξής  
 
• Πωλήσεις αγαθών Αναγνωρίζονται όταν αυτά παραδοθούν στους πελάτες ,αυτοί τα έχουν αποδεχτεί και η είσπραξη της 
απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη. 
• Παροχή υπηρεσιών  Λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό 
κόστος της . 
• Έσοδα  από  τόκους:  Έσοδα  από  τόκους  αναγνωρίζονται  όταν  ο  τόκος  καθίσταται δεδουλευµένος (µε βάση τη 
µέθοδο πραγµατικού επιτοκίου). 
• Έσοδα από µερίσµατα: Τα έσοδα  από µερίσµατα αναγνωρίζονται   κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους. 
  
1.6.21.  Έξοδα 
 
Αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν καταστούν δεδουλευµένα. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται επίσης σε δεδουλευµένη 
βάση. 
 
1.6.22.  Κέρδη ανά µετοχή   
 

Τα βασικά και αποµειωµένα κέρδη, ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη µε το µέσο σταθµικό αριθµό των µετοχών 
κάθε χρήσης εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από τον όµιλο σαν ίδιες µετοχές. 

 
1.6.23. ∆ιανοµή µερισµάτων 

 
Τα µερίσµατα που διανέµονται στους Μετόχους, παρουσιάζονται ως υποχρέωση την χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται από 
την Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
2. Οικονοµικές αναλύσεις επιµέρους µεγεθών των Οικονοµικών Καταστάσεων  

 

2.1. Πληροφόρηση για την εξέλιξη των εργασιών του οµίλου και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Οι παρακάτω πληροφορίες παρατίθενται µε σκοπό την πληρέστερη ενηµέρωση σχετικά µε το πρόβληµα ρευστότητας που 

αντιµετωπίζει ο όµιλος. 

 
2.1.1. Η κατάσταση στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας  
 
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας κατά το  έτος 2008 και µέχρι το τέλος του 2009 παρουσίασε σηµαντική κάµψη στην τιµή διάθεσης 
ενός εκ των κυρίων προϊόντων του (τσιπούρα). Η συνεχής αύξηση της παραγωγής που πραγµατοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια 
δηµιούργησε συνθήκες υπερπροσφοράς , η οποία δεν µπορούσε να απορροφηθεί από τις υπάρχουσες αγορές οι οποίες και εµφάνισαν 
φαινόµενο κρίσης τιµής.  
Έτσι το φαινόµενο της χαµηλής τιµής των προϊόντων στο Β εξάµηνο κάθε έτους, τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε την αύξηση 
του κόστους παραγωγής, επέφερε σηµαντικούς περιορισµούς ρευστότητας στους εταιρείες του κλάδου. 
Επίσης η πρόσφατη πρωτοφανής διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση που χαρακτηρίστηκε η χειρότερη της δεκαπενταετίας ,έχει 
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επηρεάσει σηµαντικά τα πιστωτικά ιδρύµατα-κυρίως τις τράπεζες-και τον τρόπο αξιολόγησης από αυτά  όλων των κλάδων και ειδικά 
του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας.   
Οι Τράπεζες αναθεωρώντας την συναλλακτική τους στάση, υιοθέτησαν στάση σχεδόν πλήρους περιορισµού ρευστότητας προς  τις 
εταιρείες του κλάδου.             
 
2.1.2. Η εταιρεία και τα προβλήµατα τραπεζικού δανεισµού 
 
Ειδικά για την ρευστότητα της εταιρείας µας στο δυσµενές αυτό περιβάλλον οι χρηµατοοικονοµικές συνέπειες ήταν έντονες , άµεσες 
και απρόβλεπτες στην έκτασή τους. 
Η εταιρεία βασίζει την επάρκεια  της ρευστότητας της στην ύπαρξη κυρίως βραχυπροθέσµων χορηγήσεων σε επτά  Ελληνικές τράπεζες 
στις οποίες διατηρούσε επαρκή όρια δανείων µε κάλυψη επιταγών πελατών, υποθήκες ακινήτων, ενέχυρα ιχθυοπληθυσµού αλλά και σε 
ανοικτό υπόλοιπο λόγω της πιστοληπτικής ικανότητας που κατείχε. Το ανοικτό υπόλοιπο ανέρχονταν σε 25% περίπου των ορίων 
δανειοδότησης. 
Από την 14η Σεπτεµβρίου 2008 και εφεξής , τα προβλήµατα ρευστότητας διογκώθηκαν καθώς οι πιστώτριες τράπεζες απαίτησαν από 
την διοίκηση της εταιρείας πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις ενώ στη συνέχεια «πάγωσαν» την περαιτέρω χρηµατοδότηση. 
   Πιο αναλυτικά οι αιτίες του προβλήµατος της τραπεζικής χρηµατοδότησης είναι οι εξής : 
 
• Μη έγκριση κοινοπρακτικού δανείου 

 
Από τον Απρίλιο 2008 η διοίκηση της εταιρείας ήταν σε επαφές µε την Εµπορική Τράπεζα και EFG Eurobank οι οποίες προσφέρθηκαν 
να οργανώσουν την έκδοση ενός κοινοπρακτικού δανείου ύψους 18.000.000 ευρώ στο οποίο θα συµµετείχαν οι περισσότερες τράπεζες 
που η εταιρεία συνεργάζεται και το οποίο θα χρησιµοποιούσε για κεφάλαιο κίνησης. Και ενώ η διοίκηση από τον Αύγουστο 2008 
ανέµενε την τελική και τυπική έγκριση της διοργανώτριας τράπεζας, θεωρώντας την έκδοση του δανείου δεδοµένη, η επικεφαλής 
Εµπορική Τράπεζα µετά από 5 µήνες προετοιµασίας µας,  γνωστοποίησε την 14η Σεπτεµβρίου 2008 ότι δεν επιθυµεί να συνεχίσει την 
διαργάνωση του δανείου εξ αιτίας της δεδοµένης αρνητικής συγκυρίας της αγοράς.   
 
• Επιπλέον απαίτηση για κάλυψη εγγυήσεων των δανειακών συµβάσεων  

 
Η εταιρεία έναντι των τραπεζικών της ορίων έδινε σε εγγύηση µεταξύ των άλλων και επιταγές πελατείας, ενώ το ανοικτό υπόλοιπο 
χωρίς κάλυψη εγγυήσεων ανέρχονταν µόνο σε 25 % περίπου επί του συνόλου των βραχυπροθέσµων δανειακών συµβάσεων. Οι 
περισσότερες από τις συνεργαζόµενες τράπεζες  µετά την ακύρωση της διοργάνωσης του κοινοπρακτικού δανείου απαίτησαν επιπλέον 
εγγυήσεις για κάλυψη των δανειακών συµβάσεων. Η εταιρεία έδωσε εγγυήσεις επιταγών πελατών αξίας 900.000,00. ευρώ περίπου, 
ποσό το οποίο δεν ικανοποίησε τις τράπεζες και διέκοψαν τις χρηµατοδοτήσεις.  
Τα ανωτέρω γεγονότα περιόρισαν σηµαντικά το κεφάλαιο κίνησης και κατέστησαν δυσχερή το επιχειρηµατικό προγραµµατισµό της 
εταιρείας. 
 
2.1.3. Μέτρα της ∆ιοίκησης για την αντιµετώπιση της κρίσης– Υπαγωγή στο  άρθρο 99 του Ν.3588/2007 – Επικύρωση 
συµφωνίας µε τους πιστωτές 

 
Η διοίκηση της εταιρείας συνεκτιµώντας την δυσχερή αυτή θέση και τις υπάρχουσες επιλογές αναζήτησε την πιο ενδεδειγµένη λύση για 
την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της, την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου µε γνώµονα την προστασία του 
επενδυτικού κοινού, των εργαζοµένων και όλων των συνεργαζοµένων µε την εταιρεία.  
 
Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε η εταιρεία να ακολουθήσει την διαδικασία συνδιαλλαγής που προβλέπει το άρθρο 99 του 
Ν.3588/2007, καταθέτοντας ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την  µε γενικό αριθµό 192201/20.10.2008 αίτηση 
υπαγωγής και λήψεως προληπτικών µέτρων και προστασίας. Στην αίτηση αυτή περιγράφεται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νόµου, η 
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας, το µέγεθος και η κοινωνική σηµασία της Εταιρείας από άποψη απασχόλησης, τα προτεινόµενα 
µέτρα αντιµετώπισης της κατάστασης, µε ανάλυση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου ( business plan) , η εφαρµογή του οποίου θα 
επιτρέψει στην Εταιρεία να συνεχίσει την λειτουργία της.  
Ταυτόχρονα η εταιρεία γνωστοποίησε προς το επενδυτικό κοινό την ανωτέρω ενέργεια µε ειδική ανακοίνωσή στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. 
Με την κατάθεση της αίτησης προσδιορίσθηκε ηµεροµηνία συζήτησης την 19/11/2008. Η αίτηση έλαβε αυθηµερόν προσωρινή διαταγή 
απαγόρευσης ατοµικής ή συλλογικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας, των µελών του ∆Σ και των εγγυητών αυτής ή λήψης διοικητικών 
µέτρων. Επίσης βάσει της αίτησης απαγορεύεται η µεταβολή των ορίων χρηµατοδότησης και των ήδη συµφωνηθεισών καλύψεων 
καθώς και η καταγγελία των υφισταµένων δανειακών συµβάσεων και ή άρνηση έκδοσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 
Στη συζήτηση της 19/11/2008 έγιναν µόνο θετικές παρεµβάσεις από το προσωπικό της εταιρείας και από µερικούς από τους 
µεγαλύτερους πιστωτές αυτής, και δόθηκε παράταση της προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση της απόφασης. Την 28.1.2009 
εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 98 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε βάση την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση της εταιρείας, 
διατάσσεται το άνοιγµα της συνδιαλλαγής, απαγορεύεται η λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας, των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου της και των εγγυητών της και ορίζεται µεσολαβητής ο οποίος εντός δύο µηνών από την επίδοση σ’ αυτόν της 
εν λόγω απόφασης πρέπει να καταθέσει στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου την γνωµοδότησή του για το εάν επετεύχθη και µε ποιο 
τρόπο συνδιαλλαγή. Η επίδοση στον µεσολαβητή της εν λόγω απόφασης έγινε την 7/5/2009.  Με την υπ’αριθ. 711 απόφαση του 
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία δηµοσιεύθηκε την 29.7.2009 δόθηκε παράταση ενός µηνός στον διαµεσολαβητή για την 
εκπλήρωση του έργου του. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ότι η έναρξη του χρόνου της µηνιαίας παράτασης άρχεται από την 
ηµεροµηνία της  επίδοσης στον διαµεσολαβητή της εν λόγω απόφασης. Η εν λόγω απόφαση επιδόθηκε στον διαµεσολαβητή την 
3.8.2009. Ο µεσολαβητής κατέθεσε την Έκθεσή του εντός της προβλεπόµενης από τον νόµο προθεσµίας, ήτοι την 3.9.2009 από την 
οποία προκύπτει ότι : α). επιτεύχθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγής της εταιρείας µε τους πιστωτές µε ηµεροµηνία ολοκλήρωσης την 
2.9.2009 και β). µέσω της προτεινόµενης ρύθµισης των οφειλών και του υψηλού ποσοστού συµµετοχής των πιστωτών, η εταιρεία 
καθίσταται επιχειρηµατικά βιώσιµη. Η εταιρεία κατέθεσε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, την  
σχετική αίτηση την 10.9.2009, ήτοι εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των 10 ηµερών που τάσσει το άρθρο 103 Π.τ.Κ. Κατά την 
ηµεροµηνία της κατάθεσης της Έκθεσης του µεσολαβητή (3.9.2009), είχε επέλθει συµφωνία εταιρείας και πιστωτών που εκπροσωπούν 
το 92,2847% των υποχρεώσεων της εταιρείας. Με  την επ’ ακροατηρίου πρόσθετη παρέµβαση πιστωτή ο οποίος εξέφρασε την 
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συναίνεσή του, το ποσοστό των συναινούντων πιστωτών ανέρχεται σε 97,74%. Την 21.10.2009 συζητήθηκε η αίτηση της εταιρείας 
και το Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών µε την υπ’ άριθ. 1041/2009 απόφασή του που δηµοσιεύθηκε την 1.12.2009 απέρριψε για 
τυπικούς λόγους την αίτηση της εταιρείας. Κατά της ανωτέρω απόφασης, κατατέθηκε έφεση την 7.12.2009 στο Εφετείο Αθηνών, και 
προσδιορίσθηκε ηµεροµηνία συζήτησης της Έφεσης η 14/1/2010. Περαιτέρω την 7.12.2009 κατατέθηκε στο Μονοµελές Πρωτοδικείο 
Αθηνών και αίτηση λήψεως προληπτικών µέτρων προστασίας στα πλαίσια της διαδικασίας συνδιαλλαγής  άρθρων 99 και επ. Ν. 
3588/2007 (διαδικασία ασφαλιστικών µέτρων). Με τις από 8/12/2009 και 15/1/2010 προσωρινές διαταγές του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών απαγορεύθηκε η λήψη µέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της αιτούσας µέχρι την έκδοση απόφασης του 
Εφετείου. Το Εφετείο Αθηνών µε την υπ’ αριθ.1851/12.4.2010 απόφασή του, εξαφάνισε την την υπ’ άριθ. 1041/2009 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρείας και επικύρωσε την συµφωνία συνδιαλλαγής της εταιρείας µε 
τους πιστωτές της.  
Η επικύρωση της συµφωνίας επιφέρει τα ακόλουθα αποτελέσµατα : α) επέρχεται το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής και του έργου 
του µεσολαβητή, β) προσωρινά, κατά τη διάρκεια ισχύος της συµφωνίας αναστέλλονται τα µέτρα, ατοµικής αναγκαστικής εκτέλεσης 
κατά του οφειλέτη, για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν τη σύναψη της συµφωνίας συνδιαλλαγής, γ) κατά τη 
διάρκεια ισχύος της συµφωνίας συνδιαλλαγής αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά του οφειλέτη, δ) αίρεται 
αυτοδικαίως η απαγόρευση ή κώλυµα έκδοσης επιταγών που είχε επιβληθεί στον οφειλέτη, πριν από την έναρξη της διαδικασίας 
συνδιαλλαγής, ε) αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσµίες άσκησης και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των 
συµβαλλοµένων πιστωτών, στ) αναστέλλεται για περίοδο έξι µηνών από την έκδοση της απόφασης, η λήψη κάθε µέτρου συλλογικής 
αναγκαστικής εκτέλεσης, συµπεριλαµβανοµένης της κήρυξης της πτώχευσης, ζ) η συµφωνία δεσµεύει µόνο τον οφειλέτη και τους 
πιστωτές που την υπόγραψαν. 
Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 99 έως 106 του Ν. 3588/2007 που αναφέρονται στην ∆ιαδικασία συνδιαλλαγής.  
 
Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της   προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων της : α). προς τις 
Τράπεζες εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 15 έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές  ανάλογα µε το ποσό του χρέους, εντός 
χρονικού διαστήµατος από 2 έως 10 έτη. Εξ αυτού του γεγονότος στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 
καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές  συνολικού ποσού 4.876.160,99 € και τόκοι 
έξοδα συνολικού ποσού 319.780,10 € µε ισόποση µεταβολή των υποχρεώσεων Με το εναποµένον ποσό (4.876.160,99 µείον 
319.780,10) θα επιβαρυνθούν τα αποτελέσµατα των επόµενων χρήσεων. 
Ο υπολογισµός των τόκων έγινε µε το µέσο επιτόκιο προεξόφλησης, που προκύπτει από την συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της 
εταιρείας και των τραπεζών. 
 
2.1.4. Επισηµάνσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 
 Επισηµάνσεις επί των αποτελεσµάτων  
Ο Όµιλος στην αναφερόµενη περίοδο του 2010 και σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του  2009 παρουσίασε τις ακόλουθες 
µεταβολές :  
• Αύξηση των πωλήσεων κατά  2.391 χιλ. € αναλυόµενη αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό 5.815 χιλ.  ευρώ και σε µείωση 

των πωλήσεων  στο εσωτερικό κατά 3.424 χιλ. ευρώ.  
• Τα µικτά αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου διαµορφώθηκαν σε κέρδος 3.902 χιλ. ευρώ ενώ τα αντίστοιχα της 

προηγούµενης περιόδου ανέρχονταν σε ζηµίες 495 χιλ. ευρώ, ως ποσοστό δε επί των πωλήσεων διαµορφώθηκαν σε 19,5%   
έναντι  -- 2,8% της αντίστοιχης περιόδου.  

• Τα  καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε κέρδη 3.691 χιλ ευρώ έναντι 
ζηµιών 6.794 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου. Αν ληφθεί υπόψη ότι στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 – 31.3.2010 
καταχωρήθηκαν λόγω της συµφωνίας συνδιαλλαγής, καθαροί τόκοι έσοδα προεξόφλησης, συνολικού ποσού 4.556 χιλ.  €, τότε 
τα αποτελέσµατα της περιόδου µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώνονται σε ζηµίες 865 χιλ. €. 

 
Στη περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 παρά το γεγονός ότι υπήρξε σηµαντική βελτίωση του µικτού κέρδους και των καθαρών 
αποτελεσµάτων µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, η περίοδος έκλεισε µε  ζηµιογόνα αποτελέσµατα αν ληφθεί υπόψη ότι τα 
αποτελέσµατα της περιόδου ωφελήθηκαν µε το προαναφερθέν ποσό των 4.556 χιλ. € των υπολογιστικών τόκων εσόδων λόγω της 
προεξόφλησης των υποχρεώσεων. Η διαµόρφωση των παραπάνω ζηµιογόνων αποτελεσµάτων οφείλεται  κυρίως στην δυσµενή εξέλιξη 
των παρακάτω αιτιών :                                                                                                         
 
α). Στην  αύξηση του κόστους παραγωγής  
Οι δυσλειτουργίες στο πρόγραµµα τροφοδοσίας του ιχθυοπληθυσµού που ξεκίνησαν από το τέλος του 2008 και συνεχίσθηκαν έντονα 
το 1ο εξάµηνο του 2009, είχαν σαν αποτέλεσµα την µη ικανοποιητική αύξηση των βιολογικών αποθεµάτων (τονάζ). Παρά τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν από τη διοίκηση της εταιρείας, ο εξορθολογισµός του προγράµµατος τροφοδοσίας κατέστη δυνατός 
εντός του 2ου τριµήνου 2010, αν και µέχρι σήµερα δεν έχει επανέλθει στα απαιτούµενα επίπεδα για την ιδανική ανάπτυξη του 
ιχθυοπληθυσµού. Η αρνητική αυτή εξέλιξη συντελεί στην περαιτέρω διαµόρφωση δυσµενών συνεπειών στην διαµόρφωση µελλοντικών 
περιόδων ανάπτυξης, οι οποίες συνέπειες δεν µπορούν να εκτιµηθούν στην παρούσα φάση. Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η 
εµφάνιση µικτών κερδών από τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία σε 2.909  χιλ. ευρώ το 2010 από  µικτές ζηµίες 412 χιλ. ευρώ το 
2009. Το ποσό των µικτών κερδών 2.909 χιλ. € της περιόδου 1.1.2010 – 31.6.2010, αν και σηµαντικά βελτιωµένο σε σχέση µε το 
αντίστοιχο της περιόδου 2009, δεν επαρκεί για την κάλυψη των διοικητικών εξόδων  και των εξόδων διαθέσεως. 
 
β) Την γενικότερη µείωση των µικτών κερδών από την εµπορία 
Λόγω της συνολικής δυσχέρειας στον κλάδο προέκυψαν κέρδη από την  εµπορία ποσού 1.004 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 39 χιλ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο το 2009.   Η εταιρεία τα τελευταία έτη βασίσθηκε σηµαντικά και στην εµπορία ιχθύων, τροφών και 
λοιπών ειδών ιχθυοκαλλιέργειας δηµιουργώντας επιπλέον ισχυρό δίκτυο διανοµής των εν λόγω  ειδών. Οι συνέπειες από τις 
απρόσµενες εξελίξεις στην εταιρεία επηρέασαν άµεσα και την εµπορική της δραστηριότητα. Αν και η εταιρεία βελτίωσε σηµαντικά το 
µικτό κέρδος από την εµπορία δεν έχει κατορθώσει να προσεγγίσει τα επίπεδα πωλήσεων που εµφάνιζε πριν την εµφάνιση των 
προβληµάτων ρευστότητας. 
 
Σχετικά µε την τιµή πώλησης της τσιπούρας,  του βασικότερου είδους εκ των δύο κυρίως στις Ευρωπαϊκές αγορές, επισηµαίνεται ότι 
εµφάνισε εξελικτικά βελτίωση µεταξύ των 1ου,  2ου ι 3ου  και 4ου τριµήνου 2009, βελτίωση η οποία διατηρείται µέχρι και σήµερα. Η 
αύξηση αυτή συνετέλεσε στην εµφάνιση κερδών από µεταβολή τιµών των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. Αν διατηρηθούν οι 
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τιµές αυτές και στο µέλλον τότε στα επόµενα τρίµηνα εκτιµάται ότι θα υπάρξει βελτίωση των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι θα 
βελτιώνονται ταυτόχρονα και οι συνθήκες εκτροφής (αύξηση της θερµοκρασίας των νερών, κλπ). Η τιµή πώλησης όµως είναι ένας 
αστάθµητος παράγοντας και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της τυχόν διακύµανσης των τιµών στο παρόν 
στάδιο, δεδοµένου ότι η ανεξέλεγκτη τα προηγούµενα χρόνια τοποθέτηση γόνου του είδους, η µη δυνατότητα  σωστής εκτίµησης από 
τις διοικήσεις των εταιρειών του κλάδου της Μεσογειακής παραγωγής αλλά και του επιπέδου ζήτησης και τέλος η µη έως σήµερα 
πρόσβαση σε νέες αγορές δηµιούργησε µέγιστο πρόβληµα προσφοράς σε επίπεδα κάτω του κόστους.  
 
Επισηµάνσεις επί των υποχρεώσεων της  30/6/2010  
 

• Ληξιπρόθεσµες οφειλές    
 
Ο Όµιλος και η εταιρεία  κατά την 30.6.2010 και αφού ληφθεί η συµφωνία συνδιαλλαγής, έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσµες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς για τον Όµιλο 702 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 531 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις σε αµοιβές προσωπικού για τον Όµιλο  1.106 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 981 χιλ. ευρώ περίπου. 
--  Υποχρεώσεις σε τράπεζες για τον Όµιλο 2.483 χιλ και για την εταιρεία  528 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο για τον Όµιλο 60 χιλ. € και για την εταιρεία 60 χιλ.€. 

Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα έχουν ρυθµιστεί βάσει του Ν.3842/2010 οι οφειλές από φόρους. 
 
2.1.5. Τρέχουσα δραστηριότητα    
 
Η εταιρεία µε την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του Ν.3588/2007 θέλησε να «παγώσει» τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις έως και την 
20/10/2008 έτσι ώστε να µπορέσει εντός του χρονικού διαστήµατος των δύο ετών που θέτει ο νόµος, να ανακάµψει .   
Στην παρούσα φάση η εταιρεία εξυπηρετεί µόνο τις τρέχουσες, µετά την 20/10/2008, υποχρεώσεις της.  
Λειτουργώντας χωρίς την παροχή πιστώσεων από τους προµηθευτές και χωρίς επιπλέον τραπεζικά δάνεια πραγµατοποιεί µόνο  τις  
αναγκαίες προµήθειες αγαθών µε πληρωµή τοις µετρητοίς ή µέσω επιταγών πελατών της.   
Ειδικότερα η διοίκηση προσπαθεί κυρίως, µε ειδικές συµφωνίες, να συντηρήσει το κύριο και συνάµα ευαίσθητο περιουσιακό της 
στοιχείο, τον ιχθυοπληθυσµό της µέσω της προµήθειας των αναγκαίων ιχθυοτροφών. Οι προµήθειες των ιχθυοτροφών κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τους γίνονται από έναν προµηθευτή.  
    
2.1.6. Εκτίµηση της µελλοντικής πορείας  
 

• Γενική εκτίµηση 
  
Η διοίκηση πιστεύει ότι η κατάσταση αυτή µπορεί να βελτιωθεί, µε συγκεκριµένα µέτρα  και ειδικότερα, : 
- Με τη  µείωση του χρόνου ρευστοποίησης των απαιτήσεων της.  
- Με τον περιορισµό του κόστους παραγωγής,. 
- Με την αλλαγή του µίγµατος του παραγόµενου προϊόντος µε στροφή στην ενίσχυση των τοποθετήσεων και πωλήσεων λαυρακιού 
έναντι τσιπούρας, λόγω των υψηλότερων περιθωρίων κέρδους. 
- Με την αύξηση του περιθωρίου Μικτού Κέρδους . 
- Με την επικέντρωση στην παραγωγή µεγάλου ψαριού. 
- Με την συνεργασία της Εταιρείας µε τις Τράπεζες, όσον αφορά την δυνατότητα για χρηµατοδότηση µε τα απολύτως απαραίτητα 
κεφάλαια κίνησης. 
- Με την επίτευξη θετικών Ταµειακών Ροών ( cash – flows ). 
 
Τα ανωτέρω σε συνδυασµό  µε την αύξηση της διεθνούς ζήτησης και κατ΄ επέκταση  των τιµών πώλησης, και σε ένα πλαίσιο ταχέως 
αποµειούµενων ελευθέρων ιχθυοαλιευµάτων και αντίστοιχης µεταστροφής των καταναλωτικών προτύπων προς τα προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας, και την υποχώρηση των πιέσεων του έντονου ανταγωνισµού από την Τουρκική παραγωγή, καθώς προβλέπεται 
ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης στην Τουρκία,  αναµένεται ότι  θα µπορέσουν να  αντιστρέψουν την αρνητική πορεία της εταιρείας. 

 
• Επισηµάνσεις επί των προβλεπόµενων οικονοµικών µεγεθών της  χρήσεως 2010.  

  
-- Η µεταβολή του προγράµµατος τροφοδοσίας των µονάδων πάχυνσης, λόγω δυσχερειών στην προµήθεια ιχθυοτροφών δηµιουργεί 
προβλήµατα στην οµαλή ανάπτυξη του ιχθυοπληθυσµού τα οποία άρχισαν από τον Οκτώβριο 2008 και διαρκούν έως σήµερα σε 
µικρότερη κλίµακα µε συνέπεια την διαµόρφωση ζηµιογόνων µικτών κερδών στη χρήση 2008, και κερδοφόρων µικτών κερδών  στη 
χρήση 2009 καθώς και στην περίοδο 1.1.2010 – 31.3.2010, πλην όµως όχι επαρκών για την δηµιουργία κερδοφόρων καθαρών 
αποτελεσµάτων µετά από φόρους. Παρά την σχετική  βελτίωση που εµφανίζεται εξελικτικά µεταξύ των 3µήνων του 2009 και του 1ου 
και του 2ου τριµήνου 2010 όσον αφορά την φυσική αύξηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων, το πρόβληµα της βιολογικής 
ανάπτυξης παραµένει, καθόσον η προαναφερόµενη βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο  στις ιδιαίτερες προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την όσο το δυνατόν επαρκή σίτιση του ιχθυοπληθυσµού, προσπάθειες οι οποίες για την χρήση 2009 και την περίοδο 
1.1.2010 – 30.6.2010  δύνανται να χαρακτηρισθούν σχετικά επιτυχείς.   Για τα επόµενα τρίµηνα του 2010  εκτιµάται ότι θα υπάρξει 
αντίστοιχη βελτίωση µε επιβραδυνόµενο όµως ρυθµό  σε σχέση µε τα προηγούµενα τρίµηνα, πλήν όµως η αναφερόµενη βελτίωση 
είναι πολύ µικρότερη από εκείνη που θα προέκυπτε υπό καθεστώς κανονικής σίτισης. Επειδή τα προβλήµατα σχετικά µε την οµαλή 
τροφοδοσία παραµένουν µέχρι σήµερα αν και εµφανίζονται ελαχιστοποιηµένα σε σχέση µε το 1ο εξάµηνο της χρήσης 2009,  εάν δεν 
υπάρξει στο άµεσο µέλλον πλήρης οµαλοποίηση τότε θα επηρεασθούν αρνητικά τα αποθέµατα και κατ’ επέκταση τα αποτελέσµατα 
εκάστης εποµένης περιόδου. Η εκτίµηση των πιθανών οικονοµικών επιπτώσεων που θα προκληθούν στη χρήση 2010 εξ αιτίας του 
γεγονότος αυτού δεν είναι εφικτή στο παρόν στάδιο. 
 
2.1.7. Χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και λοιποί κίνδυνοι 

 
Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε έντονα ανταγωνιστικό παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον. Η εξειδικευµένη τεχνογνωσία του, σε 
συνδυασµό  µε τη µελέτη, ανάπτυξη και δηµιουργία νέων και ισχυρών υποδοµών, βοηθούν τον Όµιλο να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός 
και να προωθεί την διείσδυσή του σε νέες αγορές. Σηµαντικό µοχλό περαιτέρω ανάπτυξης για την Εταιρεία αποτελούν οι πωλήσεις σε 



Εξαµηνιαίες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1
η
 Ιανουαρίου έως 30

η 
Ιουνίου 2010        28 

νέες επιχειρήσεις - πελάτες, η αξιοποίηση των ευκαιριών που δηµιουργούνται µέσα από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην 
Κεντρική Ευρώπη, Βαλκανική χερσόνησο, πρώην χώρες της Σοβιετικής επιρροής κ.α, η ενίσχυση και υποστήριξη του πολυκαναλικού 
µοντέλου προώθησης προϊόντων, στοιχείο που αποτελεί ποιοτικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησής της.  
Όµως η παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε την µεταβλητότητα των τιµών της τσιπούρας καθώς και η αλλαγή των όρων και 
ο περιορισµός του δανεισµού εκ µέρους των τραπεζών, από το Β’ εξάµηνο του 2008 αύξησαν κατά πολύ τους κινδύνους στους οποίους 
εκτίθεται ο Όµιλος. 
 
Ειδικότερα οι κίνδυνοι αυτοί , είναι οι ακόλουθοι:  
 
• ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ-ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ  
Εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο  2.1.2., ο Όµιλος προς το παρόν,  έχει απολέσει αφενός την 
δυνατότητα επιπλέον χρηµατοδοτήσεων από τις Τράπεζες. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, ότι η επικύρωση της διαδικασίας συνδιαλλαγής θα καταστήσει δυνατό να ξεπερασθεί το πρόβληµα της 
ρευστότητας της εταιρείας. 
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς τα έσοδα και οι λειτουργικές ταµειακές ροές δεν 
επηρεάζονται ουσιαστικά από την µεταβολή των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει κυρίως από µακροπρόθεσµο και 
βραχυπρόθεσµο τραπεζικό δανεισµό σε € µε κυµαινόµενο επιτόκιο. 
Στις 30 Ιουνίου 2010 τα µετά από φόρους κέρδη και η καθαρή θέση του Οµίλου θα είχαν διαµορφωθεί κατά  209 χιλ. €  χαµηλότερα / 
υψηλότερα ενώ για την Εταιρεία θα είχαν διαµορφωθεί κατά 199 χιλ. € χαµηλότερα / υψηλότερα αν τα επιτόκια του € ήταν κατά 100 
µονάδες βάσης υψηλότερα / χαµηλότερα, µε τις λοιπές µεταβλητές να παραµένουν σταθερές. Αυτό θα συνέβαινε κυρίως λόγω του 
υψηλότερου / χαµηλότερου χρηµατοοικονοµικού κόστους για τραπεζικό δανεισµό µε κυµαινόµενο επιτόκιο σε €. 
 
• ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ -ΠIΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συµβαλλόµενα µε αυτόν µέρη, κυρίως λόγω της 
µεγάλης διασποράς του πελατολογίου του. Αντίθετα οι απαιτήσεις από προκαταβολές σε προµηθευτές δεν παρουσιάζουν ανάλογη 
διασπορά. Η Εταιρεία έχει διαχωρίσει το πελατολόγιο της σε πελάτες γόνου και µεγάλου ψαριού. Επίσης έχει αυξήσει τις απαιτήσεις της 
λόγω προκαταβολών σε προµηθευτές για αγορές αποθεµάτων. 
Όµως η παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό µε την µεταβολή των τιµών της τσιπούρας επηρέασε όλες τις εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Ιχθυοκαλλιεργειών,  κατά το Β εξάµηνο του 2008 και την περίοδο 1.1.2009 – 31.12.2009 µε 
αποτέλεσµα την αύξηση κατά πολύ των κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όµιλος. Ο Όµιλος προσπαθεί στις περιπτώσεις, που αυτό 
είναι δυνατόν να διασφαλιστεί έναντι του πιστωτικού κινδύνου µε παρακράτηση της κυριότητας αγαθών ( κυρίως αποθεµάτων ). 
 
• ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ  
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύµανσης της αξίας των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η µεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών και των υπολοίπων του 
Οµίλου είναι σε Ευρώ, δεν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο πλην του Ευρώ νόµισµα και ως εκ τούτου η έκθεση σε 
συναλλαγµατικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαµηλή. 
 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
Εξαιτίας των απρόβλεπτων γεγονότων του Β εξαµήνου του 2008, που αναφέρονται εκτενώς στις ανωτέρω παραγράφους 2.1.1. και 
2.1.2, ο Όµιλος βρίσκεται σε δυσχερή θέση όσον αφορά την ρευστότητα. 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιµά, για τους λόγους που αναφέρονται εκτενώς στην κατωτέρω παράγραφο 2.1.8 , ότι θα ενισχύσει την 
ρευστότητα της και θα συνεχίσει την δραστηριότητα της. 
Οι υποχρεώσεις  της εταιρείας µετά και την επικύρωση της συµφωνίας συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις βάσει των συµφωνηθέντων, ήτοι οι υποχρεώσεις που λήγουν εντός ενός έτους στις βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις και οι υποχρεώσεις που είναι πληρωτέες πέραν του ενός έτους εµφανίζονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
 
• ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ  
Κίνδυνος φυσικής απώλειας προϊόντων 
Ο Όµιλος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα (24ωρη φύλαξη, συνεχής έλεγχος και συντήρηση εγκαταστάσεων, τεχνικούς ασφαλείας  
κ.α.) για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, 
ελλειπή συντήρηση κλπ. Τα φαινόµενα απώλειας από τα ανωτέρω είναι περιορισµένα στο ελάχιστο δυνατό.  
Εξ αιτίας των προβληµάτων ρευστότητας της εταιρείας τα αποθέµατα ιχθυοπληθυσµού σήµερα παραµένουν ανασφάλιστα, µε όλους 
τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτό το γεγονός. Η διοίκηση της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την 
ασφάλιση των αποθεµάτων προβαίνοντας σε σχετικούς διακανονισµούς. 
Όµως µετά τον περιορισµό της ρευστότητας της Εταιρείας και τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται στον εφοδιασµό µε ιχθυοτροφές 
, υπάρχει ο κίνδυνος της µη οµαλής ανάπτυξης του ιχθυοπληθυσµού.  Εκτενής αναφορά, γίνεται στην ανωτέρω παράγραφο   2.1.6. 
Κίνδυνος τιµής προϊόντων 
Οι τιµές των προϊόντων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις Ευρωπαϊκές αγορές και την ζήτηση και προσφορά των εν λόγω αγορών 
έχουν ως αποτέλεσµα την έκθεση του Οµίλου στο κίνδυνο της διακύµανσης των σχετικών τιµών.  

 
• ΑΛΛΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 
Εξ αιτίας των προβληµάτων ρευστότητας που προέκυψαν από τον Οκτώβριο του 2008, υπάρχει το ενδεχόµενο απώλειας περιουσιακών 
στοιχείων και ειδικότερα :  
Σύµφωνα µε σχετικό όρο των  από 10.2.2006 δύο  συµφωνητικών αγοράς παγίου εξοπλισµού από 2 εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας, αξίας 
κτήσεως συνολικά 1.300.000,00 €, µε παράλληλη αναδοχή χρέους προς την ΑΤΕ, εάν δεν εξοφληθούν 3 συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις 
του δανείου προς την ΑΤΕ, οι πωλητές του πάγιου εξοπλισµού έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν την αναστροφή της πώλησης και οι 
καταβληθείσες δόσεις προς την ΑΤΕ από την ηµεροµηνία της αγοράς µέχρι την ηµεροµηνία αναστροφής της πώλησης δύναται να 
θεωρηθούν ως ποινική ρήτρα. Εξ αιτίας της ταµιακής δυσχέρειας στην οποία βρέθηκε η εταιρεία από τον Σεπτέµβριο του 2008 δεν 
έχουν καταβληθεί οι µηνιαίες δόσεις Σεπτεµβρίου 2008 έως και Ιουνίου 2010.  Εξ αυτού του λόγου οι πωλητές των παγίων δύνανται να 
ζητήσουν την αναστροφή της πώλησης του παγίου εξοπλισµού µε συνέπεια οι καταβληθείσες δόσεις δανείου από την ηµεροµηνία της 
αγοράς µέχρι και τον Ιούνιο του 2010 να θεωρηθούν ποινική ρήτρα. Μέχρι και σήµερα δεν έχει περιέλθει σε γνώση της εταιρείας 
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σχετική ειδοποίηση από τους πωλητές του πάγιου εξοπλισµού, για το εάν επιθυµούν την αναστροφή της πώλησης. Σε κάθε περίπτωση 
η εταιρεία έχει περιθώριο 5 ηµερών από την  ηµεροµηνία της τυχόν έγγραφης εξώδικης δήλωσης των πωλητών να προβεί σε 
τακτοποίηση – πληρωµή των µη καταβληθεισών δόσεων. Επειδή το σχετικό ποσό των δόσεων που δεν έχουν καταβληθεί µέχρι σήµερα 
δεν είναι εξαιρετικά σηµαντικό (η µηνιαία δόση ανέρχεται σε 24.000,00 €), η εταιρεία εκτιµά ότι  είναι σε θέση να καλύψει την σχετική 
υποχρέωση εάν και εφόσον παραστεί ανάγκη. 
 
2.1.8. Εκτίµηση της ∆ιοίκησης της Εταιρείας σχετικά µε την συνέχιση της δραστηριότητας και των εργασιών της 
Εταιρείας 
 
Η ∆ιοίκηση εκτιµά ότι δεν προκύπτει ουσιώδης αµφιβολία για την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητα της. Οι 
παράγοντες που στηρίζουν αυτή την εκτίµηση της εταιρείας είναι οι κάτωθι : 
 

• Επειδή όπως αναφέρθηκε ανωτέρω επικυρώθηκε η συµφωνία συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές της εταιρείας, η εταιρεία έχει 
το χρονικό διάστηµα να προγραµµατίσει την σταδιακή εξόφληση των προµηθευτών της και να επανέλθει σταδιακά σε 
καθεστώς φερεγγυότητας στις συναλλαγές της µε τους πιστωτές της ούτως ώστε να τύχει πιστώσεων και να αποκτήσει την 
αναγκαία ρευστότητα για την χρηµατοδότηση της παραγωγικής της δραστηριότητας. 

• Παρά τις απώλειες λόγω µη επαρκούς τροφοδοσίας που υπήρξε από τον Οκτώβριο του 2008 και συνεχίζεται µέχρι και 
σήµερα, υπάρχουν ακόµη υψηλά αποθέµατα ιχθύων της εταιρείας που µπορούν να καλύψουν τις ποσότητες των 
προσδοκώµενων πωλήσεων των εποµένων µηνών. 

• Η βελτιστοποίηση των παραγωγικών µεθόδων, διαδικασιών διαχείρισης  και την παράλληλη  µείωση του λειτουργικού 
κόστους.  Από τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2009 και του 1ου εξαµήνου 2010 ενισχύεται η ανωτέρω άποψή µας ότι είναι 
εφικτή η συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας,  καθόσον η εταιρεία κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες κατόρθωσε 
µετά από διαρθρωτικές αλλαγές στις οποίες προέβη εντός της χρήσεως 2009 να διατηρήσει τον ιχθυοπληθυσµό  της, να 
καλύπτει τις λειτουργικές της δραστηριότητες  και να εξοφλήσει εντός της χρήσεως 2009  και µέρος των δανείων της 
συνολικού ποσού 4.756 χιλ. €. 

 
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, η ∆ιοίκηση κατάρτισε τις οικονοµικές καταστάσεις βάσει της αρχής της συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας. 

 
 
 
 
 
 
 
2.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις  
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
 30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα-Οικόπεδα 312.396,96 312.396,96 242.122,30 242.122,30
Κτίρια και Τεχνικά Έργα 7.032.881,47 7.201.446,28 4.831.457,10 4.951.988,68
Μηχ\τα-Τεχν.Εγκατ\σεις-Λοιπά 9.997.907,38 10.610.635,04 8.586.524,92 9.059.440,76
Μεταφορικά Μέσα 1.648.184,28 1.774.771,21 1.549.188,58 1.662.949,93
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 209.734,35 226.109,61 204.126,91 220.341,77
Ακίν. Υπο εκτέλεση & προκ/βολές 23.593,30 13.636,80 1.690,20 1.690,20

19.224.697,74 20.138.995,90 15.415.110,01 16.138.533,64  
 
Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 15.600.000,00 € και επί των ακινήτων της «ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ» 
ποσού 780.000,00 € 
Από τα παραπάνω πάγια, είναι ασφαλισµένα :  
α). το σύνολο των  µεταφορικών µέσων  και 
β).  από τα κτίρια και τον µηχανολογικό εξοπλισµό τµήµα µόνον συνολικής αναπόσβεστης αξίας 5.304.281,32 € 
 
 
 
 
Στους επόµενους πίνακες παρατίθεται ανάλυση των µεταβολών των ενσώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και εταιρίας  
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Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιή

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

31/12/2009
Αξία κτήσης 312.396,96 9.014.354,79 20.133.991,89 3.364.975,10 908.730,27 13.636,80 33.748.085,81
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -1.812.908,50 -9.523.356,90 -1.590.203,57 -682.620,66 0,00 -13.609.089,63
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2009 312.396,96 7.201.446,29 10.610.634,99 1.774.771,53 226.109,61 13.636,80 20.138.996,18

31/3/2010
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2010 312.396,96 7.201.446,29 10.610.634,99 1.774.771,53 226.109,61 13.636,80 20.138.996,18
Προσθήκες 0,00 0,00 436,98 0,00 520,00 4.545,00 5.501,98
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αξία Κτήσης ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Προσθηκών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -83.816,72 -310.225,84 -46.479,77 -9.336,71 0,00 -449.859,04
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2010 312.396,96 7.117.629,57 10.300.846,13 1.728.291,76 217.292,90 18.181,80 19.694.639,12

30/6/2010
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2010 312.396,96 7.117.629,57 10.300.846,13 1.728.291,76 217.292,90 18.181,80 19.694.639,12
Προσθήκες 0,00 0,00 865,82 0,00 1.929,58 5.411,50 8.206,90
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
Αξία Κτήσης ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Προσθηκών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 16.232,92 0,00 0,00 16.232,92
Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -84.748,09 -303.804,62 -46.340,08 -9.488,13 0,00 -444.380,92
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2010 312.396,96 7.032.881,48 9.997.907,33 1.648.184,60 209.734,35 23.593,30 19.224.698,02

30/6/2010
Αξία κτήσης 312.396,96 9.014.354,79 20.135.294,69 3.314.975,10 911.179,85 23.593,30 33.711.794,69
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -1.981.473,31 -10.137.387,36 -1.666.790,50 -701.445,50 0,00 -14.487.096,67

312.396,96 7.032.881,48 9.997.907,33 1.648.184,60 209.734,35 23.593,30 19.224.698,02

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
  

Γήπεδα-

Οικόπεδα

Κτίρια και 

τεχνικά έργα

Μηχανήµατα-

Εγκαταστάσεις 

Λοιπός 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισµός

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός

Ακινητοποιή

σεις υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

31/12/2009
Αξία κτήσης 242.122,30 6.237.329,75 15.963.988,70 2.998.667,18 809.167,00 1.690,20 26.252.965,13
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -1.285.341,07 -6.904.547,94 -1.335.717,25 -588.825,23 0,00 -10.114.431,48
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2009 242.122,30 4.951.988,68 9.059.440,76 1.662.949,93 220.341,77 1.690,20 16.138.533,65

31/3/2010
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2010 242.122,30 4.951.988,68 9.059.440,76 1.662.949,93 220.341,77 1.690,20 16.138.533,65
Προσθήκες 0,00 0,00 436,98 0,00 520,00 0,00 956,98
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αξία Κτήσης ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -59.932,78 -239.494,16 -40.396,01 -9.073,91 0,00 -348.896,86
Αναπόσβεστη αξία 31.03.2010 242.122,30 4.892.055,90 8.820.383,58 1.622.553,92 211.787,86 1.690,20 15.790.593,77

30/6/2010
Αναπόσβεστη αξία 01.01.2010 242.122,30 4.892.055,90 8.820.383,58 1.622.553,92 211.787,86 1.690,20 15.790.593,77
Προσθήκες 0,00 0,00 865,82 0,00 1.554,58 0,00 2.420,40
∆ιαγραφές αξίας κτήσεως πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
Αξία Κτήσης ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαγραφές αποσβέσεων πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 16.232,92 0,00 0,00 16.232,92
Αποσβέσεις ∆ιαγραφέντων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -60.598,80 -234.724,48 -39.598,26 -9.215,53 0,00 -344.137,07
Αναπόσβεστη αξία 30.06.2010 242.122,30 4.831.457,10 8.586.524,92 1.549.188,58 204.126,91 1.690,20 15.415.110,02

30/6/2010
Αξία κτήσης 242.122,30 6.237.329,75 15.965.291,50 2.948.667,18 811.241,58 1.690,20 26.206.342,51
Σωρευµένες αποσβέσεις 0,00 -1.405.872,65 -7.378.766,58 -1.399.478,60 -607.114,67 0,00 -10.791.232,49

242.122,30 4.831.457,10 8.586.524,92 1.549.188,58 204.126,91 1.690,20 15.415.110,02

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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2.3.Άυλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Υπεραξία 1.073.427,51 1.073.427,51 0,00 0,00
Λογισµικά προγράµµµατα 70.051,71 73.379,34 70.051,55 73.379,18

1.143.479,22 1.146.806,85 70.051,55 73.379,18  
 
Στον επόµενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των µεταβολών των ασώµατων ακινητοποιήσεων του Οµίλου και εταιρίας  

Αϋλα περ/κα Αϋλα περ/κα

στοιχεία στοιχεία

(λογισµικά (λογισµικά

Υπεραξία προγράµµατα) Σύνολο Υπεραξία προγράµµατα) Σύνολο

1.374.066,45 177.356,00 1.551.422,45 0,00 161.626,88 161.626,88
Προσθήκες χρήσεως

2010 775,20 775,20 775,20 775,20
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00 0,00
30/6/2010 1.374.066,45 178.131,20 1.552.197,65 0,00 162.402,08 162.402,08

Μείον :
300.638,94 103.976,66 404.615,60 0,00 88.247,71 88.247,71

1ο τρίµηνο 2010 2.036,23 2.036,23 2.036,23 2.036,23
2ο τρίµηνο 2010 2.066,60 2.066,60 2.066,60 2.066,60
3ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00

1ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
2ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
3ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00
4ο τρίµηνο 2010 0,00 0,00 0,00 0,00

30/6/2010 300.638,94 108.079,49 408.718,43 0,00 92.350,54 92.350,54

30/6/2010 1.073.427,51 70.051,72 1.143.479,23 0,00 70.051,55 70.051,55

ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΑΕ ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ Σύνολο
Μικτή λογιστική αξία έναρξης περιόδου 434.729,26 638.698,25 300.638,94 1.374.066,45
Συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης έναρξης περιόδου 0,00 0,00 -300.638,94 -300.638,94
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 434.729,26 638.698,25 0,00 1.073.427,51
Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

Ζηµίες αποµείωσης περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαθέσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Άλλες µεταβολές περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00

434.729,26 638.698,25 0,00 1.073.427,51
Μικτή λογιστική αξία τέλους περιόδου 434.729,26 638.698,25 300.638,94 1.374.066,45
Συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης τέλους περιόδου 0,00 0,00 -300.638,94 -300.638,94

Αποσβέσεις -Αποµείωση χρήσεως

∆ιαγραφές χρήσεως

Συνολο Αποσβέσεων

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

4ο τρίµηνο
∆ιαγραφές χρήσεως
1ο τρίµηνο
2ο τρίµηνο
3ο τρίµηνο
4ο τρίµηνο
Αξία Κτήσεως 

Αποσβέσεις 31.12.2009

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αξία Κτήσεως 31.12.2009

1ο τρίµηνο
2ο τρίµηνο
3ο τρίµηνο

Πρόσθετες πληροφορίες : 1). Κατά την 31.12.2008 έγινε έλεγχος της ύπαρξης πιθανότητας αποµείωσης της υπεραξίας, και εκτιµήθηκε ότι η προκύψασα
υπεραξία για "ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ" συνολικού ποσού 300.638,94 € χρήζει ολοσχερούς αποµείωσης καθόσον η εν λόγω θυγατρική εταιρεία εµφάνισε ζηµιογόνα
αποτελέσµατα στη χρήση 2008. Κατά την χρήση 2009 και την περίοδο 1.1.2010 -- 30.6.2010 δεν έγινε περαιτέρω αποµείωση της υπεραξίας καθόσον δεν
συντρέχουν λόγοι αποµείωσης. 2). Συγκριτική πληροφόρηση για την υπεραξία παρατίθεται στη συνέχεια : 
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2.4. Συµµετοχές 
Στην συνέχεια παρατίθεται η κίνηση του λογαριασµού και ανάλυση κατά συµµετοχή. 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
Eπενδύσεις σε θυγατρικές 1/1 - 30/6/10 1/1 - 31/12/09 1/1 - 30/6/10 1/1 - 31/12/09
Αξία κτήσης έναρξης περιόδου 0,00 0,00 6.281.126,91 6.281.126,91
Μείον : Συσσωρευµένες προβλέψεις υποτίµησης έναρξης περιόδου 0,00 0,00 -1.483.169,13 -1.475.692,49
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0,00 0,00 4.797.957,78 4.805.434,42
Πλέον :
  -- Αγορές 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου (ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΑΕ) 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4.797.957,78 4.805.434,42
Μείον :
  -- Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
  -- Προβλέψεις υποτίµησης 0,00 0,00 0,00 -7.476,64
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 0,00 0,00 4.797.957,78 4.797.957,78

αναλυόµενο σε :
Αξία κτήσης 0,00 0,00 6.281.126,91 6.281.126,91
Συσσωρευµένες προβλέψεις υποτίµησης 0,00 0,00 -1.483.169,13 -1.483.169,13

Οι συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες αποτιµώνται στην αξία κόστους κτήσεώς των. Σε κάθε κλειόµενη περίοδο γίνεται έλεγχος για τυχόν
αποµείωση της αξίας κτήσεώς των. Κατά την 31.12.2008 έγινε αποµείωση της αξίας κτήσεως για τις θυγατρικές εταιρείες ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ
600.000,00 € και ΘΑΛΛΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 69.439,20 €, καθόσον τα αποτελέσµατα των εν λόγω εταιρειών ήταν ζηµιογόνα και δεδοµένης της
δυσχερούς οικονοµικής θέσης της µητρικής εταιρείας και του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας γενικότερα, εκτιµήθηκε ότι είναι δύσκολο να
βελτιωθεί άµεσα η οικονοµική κατάσταση των εν λόγω θυγατρικών εταιρειών. Κατά την 30.6.2010 δεν έγινε περαιτέρω αποµείωση των
συµµετοχών καθόσον οι ζηµίες που εµφάνισαν δύο θυγατρικές εταιρείες εκτιµήθηκε οτι οφείλονται στην γενικότερη συγκυριακή δυσµενή
οικονοµική κατάσταση που βρίσκεται ο όµιλος. Για την συµµετοχή στην θυγατρική "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" έγινε ολική αποµείωση
της αξίας κτήσεως ποσού 7.476,64 € δεδοµένου ότι η εν λόγω εταιρεία τέθηκε σε αδράνεια εντός της  χρήσεως 2009. 

 
 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ 

ΠΑΡΚΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε

ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε

ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

Α.Ε

ΚΑΛΛΟΝΗ 

ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.

HELLENIC 

FISHFARMING 

CZ SRO

ΣΥΝΟΛΟ

Ποσοστό συµµετοχής 100,00% 100,00% 100,00% 51,00% 100,00% 100,00%

Αξία κτήσης έναρξης περιόδου (1) 351.171,36 1.928.991,93 2.006.686,98 841.800,00 1.145.000,00 7.476,64 6.281.126,91

--Αγορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--Συµµετοχή σε αυξήσεις µετοχικού 
κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

--Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (3) 351.171,36 1.928.991,93 2.006.686,98 841.800,00 1.145.000,00 7.476,64 6.281.126,91

Συσσωρευµένες προβλέψεις υποτίµησης 
έναρξης περιόδου (2) 335.490,56 540.201,93 0,00 0,00 600.000,00 7476,64 1.483.169,13

Προβλέψεις υποτίµησης περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο πρόβλεψης τέλους περιόδου (4) 335.490,56 540.201,93 0,00 0,00 600.000,00 7.476,64 1.483.169,13

Υπόλοιπο τέλους περιόδου (1)-(2) 15.680,80 1.388.790,00 2.006.686,98 841.800,00 545.000,00 0,00 4.797.957,78

Υπόλοιπο τέλους προηγούµενης περιόδου (3)-(4) 15.680,80 1.388.790,00 2.006.686,98 841.800,00 545.000,00 0,00 4.797.957,78  
2.5.Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Αποθέµατα
Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή 41.789.315,11 43.148.047,24 36.224.907,01 36.565.325,02
Εµπορεύµατα 47.683,74 11.719,37 47.683,74 11.719,37
Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά
Συσκευασίας 549.562,52 504.698,64 476.036,06 426.297,48

42.386.561,37 43.664.465,25 36.748.626,81 37.003.341,87  
 
Εχει συσταθεί ενέχυρο επί ιχθυοπληθυσµού της µητρικής 8.000.000 για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών. Επί κινητών της εταιρείας 
«Αστερίας ΑΕ» έχει  συσταθεί ενέχυρο  ποσού 1.261.925,00 €  για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών.  
 
2.6.Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 
 
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις καθώς και οι προβλέψεις επισφάλειας αυτών αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Πελάτες
Πελάτες 24.708.725,47 24.472.447,12 24.807.474,05 26.319.067,79
Επιταγές εισπρακτέες
  -- Στο Χαρτοφυλάκιο 389.327,77 197.866,14 366.998,48 191.217,98
  -- Στις Τράπεζες 3.599.064,47 5.433.432,30 3.504.064,47 5.378.432,30
Επιταγές σε καθυστέρηση 18.666.074,95 17.063.025,07 18.271.074,95 16.668.025,07
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες -14.273.662,72 -14.157.510,38 -14.058.626,61 -13.958.117,71

33.089.529,94 33.009.260,25 32.890.985,34 34.598.625,43  
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Στους πελάτες περιλαµβάνονται και απαιτήσεις ποσού 313.842,42 € οι οποίες έχουν εκχωρηθεί σε εταιρείες factoring και οι οποίες 
έχουν το δικαίωµα αναγωγής. 
Απαιτήσεις συνολικού ποσού 2.984.026,87 € καλύπτονται µε ενέχυρο επί ιχθυοπληθυσµού.  
Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στην περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 έχει ως κάτωθι : 
 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Οµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο 31/12/2009 14.157.510,38 13.958.117,71
Πλέον : Σχηµατισµός προβλέψεων µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως 2010 116.345,72 100.508,90
Μείον : ∆ιαγραφές προβλέψεων µε απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως στη χρήση 2010 0,00 0,00
Πλέον / Μείον : Τακτοποιήσεις -193,38 0,00
Υπόλοιπο 30/6/2010 14.273.662,72 14.058.626,61

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 -- 30.6.2010 καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Λοιπά ανόργανα έσοδα - έξοδα" της Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων (κατά λειτουργία) και στο λογαριαµό "Λοιπά  έξοδα" της  Κατάστασης Συνολικών Εσόδων ( κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41). 

 
 
 
 
 
2.7.Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών 
 
Τα µετρητά και τα ισοδύναµα αυτών αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Ταµειακά διαθέσιµα
Ταµείο 41.672,85 18.182,72 39.380,68 14.948,25

Reros - Προθεσµιακές καταθέσεις 333.776,61 333.776,61 333.776,61 333.776,61
Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 98.616,07 528.206,58 84.550,36 487.453,73

474.065,53 880.165,91 457.707,65 836.178,59  
 
Το ανωτέρω ποσό των προθεσµιακών καταθέσεων αφορά δεσµευµένη τραπεζική κατάθεση. 
 
 
 
2.8.Λοιπές  απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Λοιπές Απαιτήσεις
Προκ\λές για αγορά αποθεµάτων 8.041.524,63 7.305.589,01 7.766.507,64 7.033.097,30
Γραµµάτια Εισπρακτέα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Επιταγές σε καθυστέρηση 205.420,37 205.420,37 205.420,37 205.420,37
Χρεώστες διάφοροι 4.082.564,90 3.171.402,95 3.227.392,68 2.090.875,22
Λογ\σµοί προκάταβολών & πιστώσεων 101.647,83 92.929,06 38.874,35 27.465,78
Μείον : Προβλέψεις για επισφάλειες -6.798.908,83 -6.798.908,83 -5.847.703,85 -5.847.703,85

5.644.248,90 3.988.432,56 5.402.491,19 3.521.154,82  
Η κίνηση του λογαριασµού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στην περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 έχει ως κάτωθι : 
 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Λοιπών απαιτήσεων Οµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο 31/12/2009 6.798.908,83 5.847.703,85
Πλέον : Σχηµατισµός προβλέψεων µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσεως 2010 0,00 0,00
Μείον : ∆ιαγραφές προβλέψεων µε απαιτήσεις ανεπίδεκτες εισπράξεως στη χρήση 2010 0,00 0,00
Πλέον / Μείον : Τακτοποιήσεις 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30/6/2010 6.798.908,83 5.847.703,85

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις που επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 -- 30.6.2010 καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Λοιπά ανόργανα έσοδα - έξοδα" της Κατάστασης Συνολικών
Εσόδων (κατά λειτουργία) και στο λογαριαµό "Λοιπά  έξοδα" της  Κατάστασης Συνολικών Εσόδων ( κατ΄είδος εξόδου. ∆ΛΠ 41). 

 
 
Οι προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων αφορούν κατά κύριο λόγο προκαταβολές σε προµηθευτές µε έκδοση µεταχρονολογηµένων 
επιταγών πληρωτέων για αγορά ιχθυοτροφών, και ψαριών.  
Οι χρεώστες διάφοροι αφορούν απαιτήσεις από Ελληνικό ∆ηµόσιο (ΦΠΑ, προκαταβολή φόρου εισοδήµατος, κλπ) ποσού 2.105 χιλ. 
ευρώ και 1.709 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία αντίστοιχα και διάφορες απαιτήσεις από τρίτους ποσού 1..977 χιλ. ευρώ και 
1.518 χιλ. ευρώ για τον όµιλο και την εταιρεία αντίστοιχα.  
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2.9.Χρεόγραφα 
Τα  χρεόγραφα αναλύονται ως εξής : 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ανάλυση χρεογράφων 1.1.2010 -- 30.6.2010

Μερίδια Μετοχές Μετοχές
Αµοιβαίων εισηγµένων µη εισηγµένων Λοιπά 
Κεφαλαίων στο ΧΑΑ στο ΧΑΑ χρεόγραφα Σύνολο

Αξία κτήσης 1.1.2010 0,00 2.179,02 60.694,06 7.336,76 70.209,84
Μείον : Συσσωρευµένες προβλέψεις -- αποµειώσεις έναρξης περιόδου -844,35 -58.694,06 -7.336,76 -66.875,17
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0,00 1.334,67 2.000,00 0,00 3.334,67
Πλέον : Αγορές περιόδου 1.1.2010 -- 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μέιον : Πωλήσεις περιόδου 1.1.2010 -- 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Πλέον / Μείον : Μεταβολές λογω αποτίµησης στην εύλογη αξία 0,00

µε καταχώριση των µεταβολών ατα αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

Αξία κτήσης 30.06.2010 0,00 1.334,67 2.000,00 0,00 3.334,67

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Ανάλυση χρεογράφων 1.1.2010 -- 30.6.2010

Μερίδια Μετοχές Μετοχές
Αµοιβαίων εισηγµένων µη εισηγµένων Λοιπά 
Κεφαλαίων στο ΧΑΑ στο ΧΑΑ χρεόγραφα Σύνολο

Αξία κτήσης 1.1.2010 0,00 2.179,02 61.794,06 7.336,76 71.309,84
Μείον : Συσσωρευµένες προβλέψεις -- αποµειώσεις έναρξης περιόδου 0,00 -844,35 -58.694,06 -7.336,76 -66.875,17
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 0,00 1.334,67 3.100,00 0,00 4.434,67
Πλέον : Αγορές περιόδου 1.1.2010 -- 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μέιον : Πωλήσεις περιόδου 1.1.2010 -- 30.06.2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00
Πλέον / Μείον : Μεταβολές λογω αποτίµησης στην εύλογη αξία 0,00

µε καταχώριση των µεταβολών ατα αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Αξία κτήσης 30.06.2010 0,00 1.334,67 3.100,00 0,00 4.434,67  
 
 
 
2.10.Λοιπά στοιχεία  
 
Τα λοιπά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Λοιπά στοιχεία κυκλ/ντος

ενεργητικού
Εξοδα εποµένων χρήσεων 0,00 65.979,03 0,00 59.844,66

Λοιποί µεταβατικοί λογ. Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

 0,00 65.979,03 0,00 59.844,66  
 
 
2.11.Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 9.420.900 € και αποτελείται από 30.390.000 κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας  
0,31 € η κάθε µία. Το σύνολο των µετοχών έχει εξοφληθεί πλήρως και έχει δικαίωµα ψήφου. Το µετοχικό κεφάλαιο δεν υπέστη 
ουδεµία µεταβολή κατά την προηγούµενη και την τρέχουσα χρήση. 
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2.12.Αποθεµατικά 
 
Τα αποθεµατικά και οι µεταβολές αυτών κατά την τρέχουσα χρήση έχουν ως κάτωθι : 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Από διανοµή Απορρόφηση

κερδών εταιρειών

Υπόλοιπο χρήσεως βάσει Κεφαλαιοποίηση ∆ιανοµή Υπόλοιπο

 31/12/2009 2009 Ν.2166/93 30/6/2010

Τακτικό αποθεµατικό 922.894,89 0,00 0,00 0,00 0,00 922.894,89

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.1892/90 449.942,83 0,00 0,00 0,00 0,00 449.942,83

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.1828/89 2.173.439,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.439,22

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.2601/98 616.117,27 0,00 0,00 0,00 0,00 616.117,27

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.3220/04 423.450,13 0,00 0,00 0,00 0,00 423.450,13

Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της φορολογία έσοδα 148.793,41 0,00 0,00 0,00 0,00 148.793,41

Αποθεµατικά από έσοδα φοροληγηθέντα κατ'ειδικό τρόπο 18.793,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18.793,32

Αφορολόγητα αποθεµατικά από πώληση χρεογράφων 26.168,82 0,00 0,00 0,00 0,00 26.168,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.779.599,89 0,00 0,00 0,00 0,00 4.779.599,89

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από διανοµή Απορρόφηση

κερδών εταιρειών

Υπόλοιπο χρήσεως βάσει Κεφαλαιοποίηση ∆ιανοµή Υπόλοιπο

 31/12/2009 2009 Ν.2166/93 30/6/2010

Τακτικό αποθεµατικό 909.968,58 0,00 0,00 0,00 0,00 909.968,58

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.1892/90 449.942,83 0,00 0,00 0,00 0,00 449.942,83

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.1828/89 2.173.439,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.173.439,22

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.2601/98 584.567,38 0,00 0,00 0,00 0,00 584.567,38

Αφορoλόγητα αποθεµατικά Ν.3220/04 404.151,05 0,00 0,00 0,00 0,00 404.151,05

Αποθεµατικά από απαλλασόµενα της φορολογία έσοδα 148.793,41 0,00 0,00 0,00 0,00 148.793,41

Αποθεµατικά από έσοδα φοροληγηθέντα κατ'ειδικό τρόπο 18.793,32 0,00 0,00 0,00 0,00 18.793,32

Αφορολόγητα αποθεµατικά από πώληση χρεογράφων 26.168,82 0,00 0,00 0,00 0,00 26.168,82
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.715.824,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715.824,61

Μεταβολές περιόδου

Κατηγορία αποθεµατικού 

Μεταβολές περιόδου

Κατηγορία αποθεµατικού 

 
 
2.13. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµο ∆άνειο 38.838.439,10 0,00 38.838.439,10 0,00
Προµηθευτές -- Πιστωτές 25.067.747,51 0,00 25.067.747,51 0,00
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 119.730,45 119.730,45 98.230,48 98.230,48
Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις 287.937,57 283.377,16 175.807,55 175.807,55
Επιχορηγήσεις Παγίων 2.395.557,41 2.507.181,41 1.831.663,19 1.909.367,57
Επιταγές πληρωτέες 0,00 216.872,14 0,00 216.872,14
Λοιπές υποχρεώσεις (ρύθµιση οφειλών ΙΚΑ) 553.887,55 534.109,83 335.864,81 483.879,14
Αναβαλλόµενοι Φόροι 218.930,58 211.711,69 0,00 0,00

67.482.230,17 3.872.982,68 66.347.752,64 2.884.156,88  
 

2.13.1 Μακροπρόθεσµα δάνεια – Προµηθευτές - Πιστωτές 
 
Α. Μακροπρόθεσµα δάνεια 

Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των Τραπεζών προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων της προς τις 
Τράπεζες εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 15 έτη. 

Μετά την επικυρωθείσα συµφωνία συνδιαλλαγής τα δάνεια των τραπεζών απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
30.6.2010, σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα µε κάθε τράπεζα, ήτοι το καταβλητέο τµήµα πέραν του έτους εµφανίζεται στα 
µακροπρόθεσµα δάνεια ενώ το καταβλητέο τµήµα εντός ενός έτους εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

   
B. Προµηθευτές - Πιστωτές 

Η συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των λοιπών πιστωτών της   προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων 
της προς αυτούς ανάλογα µε το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήµατος από 2 έως 10 έτη.  

Μετά την επικυρωθείσα συµφωνία συνδιαλλαγής οι υποχρεώσεις αυτές: 
 α) αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής στην παρούσα αξία τους η οποία υπολογίστηκε µε τη χρήση του 
µέσου επιτοκίου προεξόφλησης, που προκύπτει από την συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των τραπεζών. Εξ αυτού 
του γεγονότος στα αποτελέσµατα της περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 
προς τους λοιπούς πιστωτές  συνολικού ποσού 4.876.160,99 € µε ισόποση µείωση των υποχρεώσεων. Για το χρονικό διάστηµα  από 
την ηµεροµηνία επικύρωσης της συνδιαλλαγής και µέχρι την 30.6.2010 έγινε υπολογισµός των δουλευµένων τόκων και προέκυψαν 
τόκοι έξοδα συνολικού ποσού 319.780,10 € τα οποία και επιβάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου µε ισόποση αύξηση των 
υποχρεώσεων. Το εναποµένον ποσό 4.556.380,89 € (4.876.160,99 µείον 319.780,10) θα βαρύνει τα αποτελέσµατα των επόµενων 
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χρήσεων. 
β) απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2010 σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα µε κάθε πιστωτή, ήτοι το καταβλητέο 
τµήµα πέραν του έτους εµφανίζεται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ενώ το καταβλητέο τµήµα εντός ενός έτους εµφανίζεται στο 
κονδύλι «Προµηθευτές» στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  
2.13.2. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόµενους 
Η τελευταία εκτίµηση, βάσει αναλογιστικής µελέτης, για  παροχές σε εργαζοµένους έγινε στην χρήση  2009 από αναγνωρισµένο 
αναλογιστή. Σύµφωνα µε το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή 
συνταξιοδότησης, το ύψος της οποίας σχετίζεται µε τις αποδοχές των εργαζοµένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται ή απολύονται µε αιτία δεν δικαιούνται αποζηµίωσης. Η οφειλόµενη 
αποζηµίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση µε 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης. 
Η πρόβλεψη για αποζηµίωση λόγω εξόδου από την υπηρεσία παρουσιάζεται στις οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 
και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη η οποία έγινε µε ηµεροµηνία 31∆εκεµβρίου 2009. Από την εν λόγω µελέτη δεν 
προκύπτουν σηµαντικές µεταβολές στην περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010.           

2.13.3 Επιχορηγήσεις παγίων  
Οι µεταβολές των επιχορηγήσεων παγίων κατά την περίοδο 1.1.2010 – 30.6.2010 έχουν ως κάτωθι : 
 

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων Οµιλος Εταιρεία
Υπόλοιπο 31/12/2009 2.507.181,41 1.909.367,57
Πλέον : Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων περιόδου 30/6/2010 0,00 0,00
Μείον : Μεταφορά στα αποτελέσµατα χρήσεως περιόδου 30/6/2010 -111.624,00 -77.704,38
Πλέον / Μείον : Τακτοποιήσεις 0,00 0,00
Υπόλοιπο 30/6/2010 2.395.557,41 1.831.663,19  

 
2.13.4 Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος για ανέλεγκτες χρήσεις 
Οι προβλέψεις φόρων φορολογικού ελέγχου έχουν ως εξής:  

 
                    Σχηµατισµένες προβλέψεις Καταλογισµός Μεταφορά στα

31/12/2009 Προβλέψεις φόρων αποτελέσµατα Σχηµατισµένες
Ανέλεγκτες Σχηµατισµένες τρέχουσας φορολογικού περιόδου προβλέψεις

προβλέψεις περιόδου ελέγχου µέχρι
α/α Εταιρείες χρήσεις Υποχρέωση Απαίτηση 31/12/2009 30/6/2010 30/6/2010 30/6/2010 30/6/2010

1 Μητρική 2007 -- 2010 175.807,55 280.167,97 175.807,55 0,00 0,00 0,00 175.807,55

2 "ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ Α.Ε" 2009 - 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 "ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ"  2007 -- 2010 0,00 0,00 0,00 1.552,41 0,00 0,00 1.552,41
4 "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ " 2008 -- 2010 87.956,62 87.956,62 3.008,00 0,00 0,00 90.964,62
5 "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ" 2009 -- 2010 12.456,36 0,00 12.456,36 0,00 0,00 0,00 12.456,36
6 "ΚΑΛΛΟΝΗ AE" 2010 -- 2010 7.156,64 0,00 7.156,64 0,00 0,00 0,00 7.156,64
7 "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" 2011 -- 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο Θυγατρικών 107.569,61 0,00 107.569,61 4.560,41 0,00 0,00 112.130,02

Οµιλος 283.377,16 280.167,97 283.377,16 4.560,41 0,00 0,00 287.937,57

Σηµειώσεις :
1). Ο υπολογισµός της πρόβλεψης για ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων έγινε µε βάση τα δεδοµένα των φορολογικών ελέγχων
των προηγουµένων χρήσεων 2005 και 2006.

2). Η µητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. Για τη χρήση 2007 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου η οποία επιβάρυνε τα κέρδη της χρήσεως 2007 ποσού 175.807,55 € (τζίρος
58.602.515,39 * 0,3%). Γαι τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 και 2009 δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη καθόσον οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες εκτιµάται ότι θα υπερκαλύψουν τις τυχόν λογιστικές διαφορές
που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο. Οµοίως και για την περίοδο 1.1.2010 -- 30.6.2010. Για τις εν λόγω συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική
απαίτηση. 
3). Για την εταιρεία "ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ" έγινε αυτοπεραίωση του Ν. 3296/04 για τη χρήση 2007. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 και 2009 δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη φόρου καθόσον οι φορολογικές
ζηµίες εκτιµάται ότι θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές του φορολογικού ελέγχου. Οµοίως και για την περίοδο 1.1.2010 -- 30.6.2010. Για τις εν λόγω συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες δεν
υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
4). Για την εταιρεία "ΩΚΕΑΝΙΣ ΑΕ" έγινε περαίωση την 23/2/2009 µε αποδοχή του εκκαθαριστικού του Ν.3697/2008 των χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006 µε καταβολή φόρου συνολικού ποσού 41.691,12 €.
Η από προηγούµενες χρήσεις σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού 59.792,30 € προσαρµόσθηκε κατά την 31.12.2008 στο ποσό των 41.691,12 € και µε την αποδοχή του εκκαθαριστικού της περαίωσης εντός του 1ου
τριµήνου 2009 έγινε ο σχετικός αντιλογισµός. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 και 2008 δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη καθόσον οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες εκτιµάται ότι θα υπερκαλύψουν τις τυχόν
λογιστικές διαφορές που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο. Για τις εν λόγω συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες δεν υπολογίσθηκε ούτε αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Για την περίοδο 1.1.2010
- 30.6.2010 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη µε την ίδια µεθοδο της µητρικής εταιρείας (τζίρος 517.470,77 € * 0,3%).
5). Για την εταιρεία "ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ " έγινε περαίωση την 23/2/2009 µε αποδοχή του εκκαθαριστικού του Ν.3697/2008 των χρήσεων 2005 και 2006 µε καταβολή φόρου συνολικού ποσού 103.879,23 €. Η από
προηγούµενες χρήσεις σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού 30.499,38 € προσαρµόσθηκε κατά την 31.12.2008 στο ποσό των 100.500,97 € και αντιλογίσθηκε κατά την αποδοχή του εκκαθαριστικού εντός του 1ου
τριµήνου 2009. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007, 2008 και 2009 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη µε την ίδια µέθοδο όπως στην µητρική εταιρεία. Για την περίοδο 1.1.2010 - 30.6.2010 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη µε την
ίδια µεθοδο της µητρικής εταιρείας (τζίρος 1.002.665,67 € * 0,3%).
6). Για την εταιρεία "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ ΑΕ" έγινε περαίωση την 12/1/2009 µε αποδοχή του εκκαθαριστικού του Ν.3697/2008 των χρήσεων 2003, 2004 και 2006 µε καταβολή φόρου συνολικού
ποσού 2.960,53 €. Η από προηγούµενες χρήσεις σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού 2.600,00 € προσαρµόσθηκε κατά την 31.12.2008 στο ποσό των 2.960,53 € και αντιλογίσθηκε κατά την αποδοχή του
εκκαθαριστικού εντός του 1ου τριµήνου 2009. Για την χρήση 2005 είχε γίνει αυτοπεραίωση µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3296/04. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 -- 2008 σχηµατίσθηκε πρόβλεψη µε την ίδια
µέθοδο όπως στην µητρική εταιρεία. Για την χρήση 2009 δεν σχηµατίσθηκε ανάλογη πρόβλεψη καθόσον οι φορολογικές ζηµίες της περιόδου εκτιµάται ότι θα υπερκαλύψουν τυχόν λογιστικές διαφορές του
φορολογικού ελέγχου. Οµοίως και για την περίοδο 1.1.2010 - 30.6.2010.
7). Για την εταιρεία "ΚΑΛΛΟΝΗ AE" έγινε περαίωση την 4/3/2009 µε αποδοχή του εκκαθαριστικού του Ν.3697/2008 της χρήσεως 2006, µε καταβολή φόρου συνολικού ποσού 15.337,67 €. Η από προηγούµενες
χρήσεις σχηµατισµένη πρόβλεψη ποσού 22.221,06 € προσαρµόσθηκε κατά την 31.12.2008 στο ποσό των 15.337,67 € και αντιλογίσθηκε κατά την αποδοχή του εκκαθαριστικού εντός του 1ου τριµήνου 2009.
Για την ανέλεγκτη χρήση 2007 έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη ποσού 7.156,64 €. Για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2008 και 2009 δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη γιατί προέκυψαν φορολογικές ζηµίες. Οµοίως και για την
περίοδο 1.1.2010 -- 30.6.2010. Για αυτές τις φορολογικές ζηµίες  δεν σχηµατίσθηκε φορολογική απαίτηση. 
8). Για την εταιρεία "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO" δεν σχηµατίσθηκε πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2007 -- 2009 καθόσον οι συσσωρευµένες φορολογικές ζηµίες εκτιµάται ότι θα υπερκαλύψουν τις
τυχόν λογιστικές διαφορές που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο. 
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2.13.5. Αναβαλλόµενοι φόροι 
 
Οι µεταβολές στους αναβαλλόµενους φόρους στη περίοδο 1.1.2010- 30.6.2010 και αφού λήφθηκαν υπόψη οι προσαρµογές των 
συντελεστών φορολογίας εισοδήµατος που έγιναν βάσει των διατάξεων του Ν. 3697/2008 έχουν ως κάτωθι : 
 

Υπόλοιπο Μεταβολή Υπόλοιπο
31.12.2009 2010 30.6.2010

Υπόλοιπο 

Κτίρια εγκαταστάσεις κτιρίων -440.171,20 -17.334,63 -457.505,83
Μηχανήµατα-Τεχν.εγκαταστάσεις -1.185.773,84 16.986,45 -1.168.787,39
Μεταφορικά µέσα -87.802,89 -1.491,40 -89.294,29
Έπιπλα και σκεύη-Λοιπός Εξοπλισµός -27.819,05 1.542,24 -26.276,81

27.203,85 -8.232,26 18.971,59
Μεταφορικά µέσα µέσω Leasing 0,00 0,00 0,00
Φόροι κεφαλαίου Leasing 1.360,30 -1.360,30 0,00
Αποσβέσεις µηχ/των µέσω Leasing 0,00 0,00 0,00

-1.713.002,83 -9.889,90 -1.722.892,73

Προιόντα έτοιµα και Ηµιτελή -785.615,43 -429.260,77 -1.214.876,20
-785.615,43 -429.260,77 -1.214.876,20

Αποτίµηση αµοιβαίων κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00
Αποτίµηση Χρεογράφων 12.440,98 0,00 12.440,98

12.440,98 0,00 12.440,98

Ζηµιά από πώληση Χρεογράφων 160.231,94 0,00 160.231,94
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 240.131,06 -158,27 239.972,79
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω  εξόδου 19.646,10 0,00 19.646,10
Πιστωτικές συν/κες διαφορές 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.170.184,61 0,00 3.170.184,61

3.590.193,71 -158,27 3.590.035,44

1.104.016,43 -439.308,94 664.707,49ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Σύνολο 

Σύνολο 
4η ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Σύνολο 
3η ΟΜΑ∆Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

2η ΟΜΑ∆Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 
Σύνολο 

Ασώµατες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης

1η ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ

Η Εταιρεία

 
 
 

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Υπόλοιπο Απαίτηση Υποχρέωση         
     

Κτίρια εγακταστάσεις κτιρίων 0,00 758.246,93 2.530,73 24.564,92 2.530,73 782.811,85 -780.281,12 -457.505,83 -322.775,29
Μηχανήµατα-Τεχν.εγκαταστάσεις 0,00 1.434.077,21 67.291,09 32.203,57 67.291,09 1.466.280,78 -1.398.989,69 -1.168.787,39 -230.202,30
Μεταφορικά µέσα 393,55 104.177,83 11.834,28 11.374,62 12.227,83 115.552,45 -103.324,62 -89.294,29 -14.030,33
Έπιπλα και σκεύη-Λοιπός Εξοπλισµός 0,00 28.971,92 2.617,49 1.005,83 2.617,49 29.977,75 -27.360,26 -26.276,81 -1.083,45

31.898,24 0,00 2.106,58 11.378,11 34.004,82 11.378,11 22.626,71 18.971,59 3.655,12
Μεταφορικά µέσα µέσω Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Φόροι κεφαλαίου Leasing 1.360,30 0,00 0,00 1.360,30 1.360,30 1.360,30 0,00 0,00 0,00
Αποσβέσεις µηχ/των µέσω Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.652,09 2.325.473,89 86.380,17 81.887,35 120.032,26 2.407.361,24 -2.287.328,98 -1.722.892,73 -564.436,25
     

Προιόντα έτοιµα και Ηµιτελή 59.415,37 867.235,97 2.040.102,29 2.516.668,45 2.099.517,66 3.383.904,42 -1.284.386,76 -1.214.876,20 -69.510,56
59.415,37 867.235,97 2.040.102,29 2.516.668,45 2.099.517,66 3.383.904,42 -1.284.386,76 -1.214.876,20 -69.510,56

    
Αποτίµηση αµοιβαίων κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Χρεόγραφα 12.440,98 0,00 0,00 0,00 12.440,98 0,00 12.440,98 12.440,98 0,00

12.440,98 0,00 0,00 0,00 12.440,98 0,00 12.440,98 12.440,98 0,00
 

Ζηµιά από πώληση Χρεογράφων 160.231,94 0,00 0,00 0,00 160.231,94 0,00 160.231,94 160.231,94 0,00
Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 344.075,27 0,00 6.488,76 11.481,49 350.564,03 11.481,49 339.082,54 239.972,79 99.109,75
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω  εξόδου 23.946,10 0,00 0,00 0,00 23.946,10 0,00 23.946,10 19.646,10 4.300,00
Πιστωτικές συν/κες διαφορές 7.813,46 0,00 0,00 0,00 7.813,46 0,00 7.813,46 0,00 7.813,46
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 3.473.977,64 0,00 0,00 0,00 3.473.977,64 0,00 3.473.977,64 3.170.184,61 303.793,03

4.010.044,41 0,00 6.488,76 11.481,49 4.016.533,17 11.481,49 4.005.051,68 3.590.035,44 415.016,24

4.115.552,85 3.192.709,86 2.132.971,22 2.610.037,29 6.248.524,07 5.802.747,15 445.776,92 664.707,49 -218.930,57ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡ/ΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύνολο 

Σύνολο 
4η ΟΜΑ∆Α ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Σύνολο 
3η ΟΜΑ∆Α ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ

2η ΟΜΑ∆Α ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

 
Σύνολο 

Σύνολο 30.6.2010 Υπόλοιπα 30.6.2010

Ασώµατες ακιν/σεις & έξοδα πολ/τούς απόσβεσης

1η ΟΜΑ∆Α ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1.1.2010 -- 30.6.2010ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.2010
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Έναρξη Περιόδου  Περίοδος

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
2.14. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 
 
Οι βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις  αναλύονται ως εξής: 
 

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ                  Η ΕΤΑΙΡIΑ 
30/6/2010 31/12/2009 30/6/2010 31/12/2009

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές 13.743.353,41 14.752.356,37 9.556.727,83 11.230.510,86
Γραµµάτια πληρωτέα 0,00 1.021.827,75 0,00 1.021.827,75
Επιταγές Πληρωτέες 3.690.995,15 28.748.562,41 3.012.218,22 27.929.882,62
Τράπεζες-Λ.Βραχ\µων Υποχρεώσεων 1.974.309,39 28.716.753,35 0,00 26.823.085,43
Προκαταβολές Πελατών 3.564.327,67 6.532.881,75 4.435.192,88 7.167.317,97
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 256.503,51 203.786,61 135.142,16 81.771,57
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.017.515,94 1.032.181,20 763.022,77 720.392,39
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρ.στην εποµ.χρήση1.022.282,31 12.840.346,56 1.022.282,31 12.840.346,56
Μερίσµατα Πληρωτέα 106.281,68 497.829,17 106.281,68 497.829,17
Έξοδα ∆εδουλευµένα 1.958.805,76 1.111.682,16 1.827.531,08 1.051.944,15
Πιστωτές ∆ιάφοροι 1.764.947,31 2.323.626,11 1.526.382,95 2.068.294,26

29.099.322,13 97.781.833,44 22.384.781,88 91.433.202,73  
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Τα δάνεια του Οµίλου είναι σε ευρώ και έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες. Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόµενη χρήση αφορούν το καταβλητέο εντός του εποµένου έτους, τµήµα των µακροπροθέσµων δανείων. 
Τα αποτελεσµατικά επιτόκια για τα δάνεια ανέρχονται σε 6,09% για τον όµιλο και 5,97% για την εταιρεία. 
Ο Όµιλος και η εταιρεία  κατά την 30.6.2010  έχει τις παρακάτω ληξιπρόθεσµες οφειλές :  

-- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισµούς για τον Όµιλο 702 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 531 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις σε αµοιβές προσωπικού για τον Όµιλο  1.106 χιλ. ευρώ και την εταιρεία 981 χιλ. ευρώ περίπου. 
--  Υποχρεώσεις σε τράπεζες για τον Όµιλο 2.483 χιλ και για την εταιρεία  528 χιλ. ευρώ περίπου. 
-- Υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο για τον Όµιλο 60 χιλ. € και για την εταιρεία 60 χιλ.€. 

 
2.15. Κέρδη ανά µετοχή 
Τα κέρδη ανά µετοχή αναλύονται ως εξής: 
 

Κέρδη ανά µετοχή                             Η ΕΤΑΙΡIΑ 
1/1 - 30/6/10 1/1 - 30/6/09  1/1 - 30/6/10 1/1 - 30/6/09

Κέρδη περιόδου µετά από φόρους
και δικαιώµατα µειοψηφείας 3.691.390,99 -6.794.955,30 3.906.913,93 -6.319.072,68

 
Αριθµός µετοχών 30.390.000 30.390.000 30.390.000 30.390.000

 
Κέρδη ανά µετοχή 0,1215 -0,2236 0,1286 -0,2079

                         Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

2.16. Φόρος εισοδήµατος 
 
Ο Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) του Οµίλου και της Εταιρείας της περιόδου έχουν ως κάτωθι :

Ο Οµιλος Η Εταιρεία Ο Οµιλος Η Εταιρεία
Τρέχων Φόρος (Φόρος επί προτεινόµενων µερισµάτων περιόδου) 0,00 0,00 0,00 0,00
Τρέχων Φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00
Συµπληρωµατικός φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 159,64 0,00 3.544,56 0,00
Αναβαλλόµενοι φόροι χρήσεως 308.974,71 265.460,03 -424.781,05 -336.104,49
Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος Ν.3697/2008 168.109,15 173.848,91 -385.057,76 -350.272,48
Οφελος από φορολογική ζηµία προηγουµένων χρήσεων που δεν είχε   

καταχωρηθεί σε αναβαλλόµενους φόρους στις προηγούµενες χρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές αναβαλλόµενων φόρων προηγ.χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογες φορολ.απαιτησης λόγω φορολογικού ελέγχου πρoηγ. Χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων (περιόδου 1.1.10 -- 30.6.2010) 4.560,41 0,00 8.445,84 0,00
Σύνολο 481.803,91 439.308,94 -797.848,41 -686.376,97

Ανάλυση φόρου εισοδήµατος
Κέρδη προ φόρων 4.181.037,39 4.346.222,86 -7.676.042,35 -7.005.449,65

Συντελεστής φόρου (µέσος συντελεστής για εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού 24,00% 24% 25,00% 25%
Αναµενόµενη δαπάνη φόρου 1.003.448,97 1.043.093,49 -1.919.261,72 -1.751.362,41
Πλέον / µείον :
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος ανέλεγκτων χρήσεων (περιόδου 1.1.10 -- 30.6.2010) 4.560,41 0,00 8.445,84 0,00
Σχηµατισµός αφορολόγητων αποθεµατικών -15.755,10 0,00 -49.236,80 0,00
Φόρος επί προτεινοµένων µερισµάτων περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00
Συµπληρωµατικός φόρος 0,00 0,00 0,00 0,00
Φόρος για ποσά µη υποκείµενα σε αναβαλλόµενη φορολογία -911.276,18 -911.276,18 -27.003,72 -27.003,72
Φορολογική ζηµία χρήσεως, για την οποία δεν έχει γίνει εγγραφή φορολογικής απαίτησης 584.643,58 481.303,67 825.098,42 741.716,61
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουµένων χρήσεων 159,64 0,00 3.544,56 0,00
Αντιλογισµός φορολογικών απαιτήσεων από προηγούµενες χρήσεις λόγω πιθανολογούµενης
απώλειας δικαιώµατος για σχηµατισµό αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.2601, λόγω
µεγάλων ζηµιών στη κλειόµενη χρήση, και λοιπές τακτοποιήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Μη υπολογισµός αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων επί λογιστικών ζηµιών 0,00 0,00 0,00 0,00
Οφελος από συµψηφισµό φορολογικών κερδών περιόδου 1.1.10 -- 30.6.10 0,00 0,00
µε φορολογικές ζηµίες προηγουµένων χρήσεων -15.738,84 0,00 -24.113,73 0,00
Τακτοποίηση προβλέψεων ανέλεγκτων χρήσεων λόγω οριστικού φορολογικού ελέγχου 0,00 0,00 0,00 0,00
Προσαρµογές συντελεστή φόρου εισοδήµατος Ν.3697/2008 -168.358,07 -173.848,91 384.719,64 350.272,48
Λοιπές διαφορές -- τακτοποιήσεις 119,51 36,88 -40,92 0,06

481.803,92 439.308,94 -797.848,42 -686.376,97

30.6.2010 30.6.2009

Επεξηγήσεις για το υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος :
 -- Ολα τα αναβαλλόµενα φορολογικά έσοδα και έξοδα καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "Φόρος εισοδήµατος" στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως".
 -- Ολες οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό του Ισολογισµού "Αναβαλλόµενοι φόροι".
-- Οι προβλέψεις για ενδεχόµενους φόρους που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό του

Ισολογισµού "Προβλέψεις για ανέλεγκτες χρήσεις". 
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3. Πληροφόρηση κατά τοµείς 
 

3.1. Λειτουργικοί τοµείς  
Ο Οµιλος αξιολογείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της µητρικής το οποίο υπέχει θέση «Επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών 
αποφάσεων» χαρακτηρίζοντας συγκεκριµένους τοµείς δραστηριότητας ως λειτουργικούς τοµείς τους οποίους αξιολογεί και λαµβάνει 
τις επιχειρηµατικές του αποφάσεις. Ο διαχωρισµός αυτός βασίζεται στην διαφορετικότητα της φύσης του αγαθού και υπηρεσίας , 
την διαφοροποίηση της αγοράς που διατίθεται και παρέχεται  ,τους πιστωτικούς όρους που παραχωρείται κ.α.  
 
  Με βάση τους τοµείς αυτούς λαµβάνονται αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή των πόρων, εκτιµάται η αποδοτικότητά τους και 
υπάρχουν διαθέσιµες χωριστές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες.  
 
Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης – λειτουργικοί τοµείς  
Με βάση την µέθοδο αξιολόγησης ο Όµιλος διαχωρίζεται στους κάτωθι λειτουργικούς τοµείς :  
1). Παραγωγή γόνου 
2). Παραγωγή γλώσσας 
3). Παραγωγή Μεγάλου Ψαριού 
4). Εµπορία ιχθυοτροφών ,µεγάλου ψαριού και λοιπών παρεποµένων ειδών 
5). Υπηρεσίες πάχυνσης ιχθύων  
6). Υπηρεσίες συσκευασίας 
 
Η διοίκηση του Οµίλου δεν εξετάζει ξεχωριστά τα στοιχεία ενεργητικού και  υποχρεώσεις ούτε της παρέχεται πληροφόρηση κατά 
τοµέα  αλλά ενιαία. 
Τα αποτελέσµατα κατά τοµέα για την τρέχουσα και την προηγούµενη περίοδο παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες : 
 
Περίοδος 1.1.2010 -- 30.6.2010

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α-

ΕΞΟ∆Α

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΨΑΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

        ΜΗ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  1/1/2010 4.453.655,20 19.125,00 38.675.267,04 43.148.047,24

Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 535.281,06 0,00 13.294.292,12 13.829.573,18

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 2.135.182,71 8.550,00 39.645.582,41 41.789.315,12

Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία     

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -1.161.678,79 -10.575,00 13.643.094,85 12.470.841,06

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 5.569.516,58 179.494,03 389.974,51 6.138.985,12

Αναλώσεις αποθεµάτων για παραγωγή-Εµπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 649.250,39 9.916,11 5.450.318,20 4.565.034,80 0,00 46.876,64 24.472,89 10.745.869,03

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 501.385,73 2.570,31 1.664.539,87 0,00 95.143,71 331.617,00 1.039.742,30 3.634.998,92

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 124.245,59 359,74 317.479,58 0,00 1.575,99 21.018,19 424.600,82 889.279,91

Λοιπά οργανικά έξοδα 15.601,40 8,60 81.285,26 0,00 0,00 3.097,34 1.368.274,00 1.468.266,60

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.273.452,93 1.273.452,93

Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.876.160,99 4.876.160,99

Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 319.780,10 319.780,10

Αποσβέσεις 137.673,10 3.973,84 602.903,11 0,00 32.391,91 48.947,97 73.701,28 899.591,21

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.915,30 145.915,30

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.626,37 219.626,37

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -3.376.188,67 0,00 3.376.188,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων 786.353,67 -27.403,60 2.150.380,16 1.004.481,78 50.382,42 -61.582,63 278.425,60 4.181.037,40

Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης  

Συνολικό Μικτό κέρδος  

Μείον: Φόρος εισοδήµατος        -481.644,27

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου       -159,64

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) περιόδου µετά από φόρους   3.699.233,49

Μείον : ∆ιακαιώµατα µειοψηφίας  -7.842,50

Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας 3.691.390,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.909.330,23 993.281,57

3.902.611,80
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Περίοδος 1.1.2009 -- 30.06.2009

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α-

ΕΞΟ∆Α

 ΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΓΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΡΑΓ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΨΑΡΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΑΡΙΩΝ 
ΛΟΙΠΩΝ

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

 ΥΠΗΡΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

        ΜΗ 
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΜΙΚΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 
 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περ/κών στοιχείων  1/1/2009 3.857.004,40 24.615,00 38.424.615,81 42.306.235,21

Αγορές κατά την διάρκεια της χρήσης 27.710,00 84.086,00 111.796,00

Πωλήσεις κατά την διάρκεια της χρήσης 797.194,41 0,00 11.164.354,54 11.961.548,95

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 3.116.449,70 19.125,00 34.415.390,49 37.550.965,19

Κέρδη ή Ζηµιές από µεταβολές στην Εύλογη Αξία     

Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 499.809,79 -5.490,00 6.600.163,14 7.094.482,93

Πωλήσεις Υπηρεσιών-Εµπορευµάτων και Λοιπών Αποθεµάτων 0,00 0,00 0,00 5.195.483,47 240.607,84 179.357,14 5.615.448,45

Αναλώσεις αποθεµάτων για παραγωγή-Εµπορία-Λοιπών-Υπηρεσιών 707.960,25 8.481,87 3.187.111,69 5.156.206,62 700,00 85.540,65 13.810,88 9.159.811,96

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 479.452,99 8.006,62 1.847.241,24 0,00 84.285,97 248.830,54 1.163.099,99 3.830.917,35

Αµοιβές τρίτων και παροχές τρίτων 117.648,70 415,97 183.642,16 0,00 4.008,56 19.996,04 507.717,63 833.429,06

Λοιπά οργανικά έξοδα 14.983,87 4,56 166.869,12 0,00 150,00 3.446,51 1.238.065,31 1.423.519,37

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504.028,87 1.504.028,87

Τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Τόκοι έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις 143.204,38 4.032,94 637.971,60 0,00 45.767,16 49.044,79 73.567,27 953.588,14

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.857,92 211.857,92

Λοιπά οργανικά-ανόργανα έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.892.536,90 2.892.536,90

<Μείον-Συν κόστος ιδιοπαραγωγής -2.119.859,85 0,00 2.119.859,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Μικτά Κέρδη & Κέρδη χρήσεως πρό φόρων 1.156.419,45 -26.431,96 -1.542.532,52 39.276,85 105.696,15 -227.501,39 -7.180.968,93 -7.676.042,35

Μικτά κέρδη ανά κατηγορία ανάλυσης  

Συνολικό Μικτό κέρδος  

Μείον: Φόρος εισοδήµατος        801.392,97

Μείον:∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου        -3.544,56

Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) περιόδου µετά από φόρους   -6.878.193,94

Μείον : ∆ιακαιώµατα µειοψηφίας  83.238,64

Καθαρά Αποτελέσµατα µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας -6.794.955,30

ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

-412.545,03 -82.528,39

-495.073,42

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

3.2. Γεωγραφικοί τοµείς  
 
∆ευτερεύον τύπος πληροφόρησης – γεωγραφικοί τοµείς  

Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί σηµαντική την πληροφόρηση κατά γεωγραφικό τοµέα αξιολογώντας συνεχώς την σταθερότητα, 
µείωση ή αύξηση  του µεριδίου της στην Ελληνική και στην αγορά της Ευρωζώνης. 
Με βάση τα ανωτέρω ο ‘Οµιλος και η εταιρεία  διαχωρίζονται στους κάτωθι γεωγραφικούς τοµείς :  
 

 ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  2.186.724,29  14.750.317,29 11.710,80 16.948.752,38 2.176.089,29 14.737.744,89 11.710,80 16.925.544,98
Πωλήσεις γόνου 718.039,55 0,00 0,00 718.039,55 1.339.552,19 0,00 0,00 1.339.552,19
Παροχή υπηρεσιών 569.468,54 0,00 0,00 569.468,54 51.998,17 0,00 0,00 51.998,17
Λοιπές πωλήσ(κυρίως τροφές) 1.732.297,83 0,00 0,00 1.732.297,83 1.784.683,98 0,00 0,00 1.784.683,98
 5.206.530,21 14.750.317,29 11.710,80 19.968.558,30 5.352.323,63 14.737.744,89 11.710,80 20.101.779,32
  

 ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  6.405.907,48  8.915.885,86 30.516,30 15.352.309,64 6.892.899,82 8.223.383,72 30.516,30 15.146.799,84
Πωλήσεις γόνου 797.194,41 0,00 0,00 797.194,41 1.268.074,49 0,00 0,00 1.268.074,49
Παροχή υπηρεσιών 419.964,98 0,00 0,00 419.964,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Λοιπές πωλήσ(κυρίως τροφές) 1.007.528,37 0,00 0,00 1.007.528,37 1.998.924,70 0,00 0,00 1.998.924,70
 8.630.595,24 8.915.885,86 30.516,30 17.576.997,40 10.159.899,01 8.223.383,72 30.516,30 18.413.799,03

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 ΕΚΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

1/1 - 30/6/10 1/1 - 30/6/09 ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο ΕΛΛΑ∆Α ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Σύνολο

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  -4.219.183,19 5.834.431,43 -18.805,50 1.596.442,74 -4.716.810,53 6.514.361,17 -18.805,50 1.778.745,14
Πωλήσεις γόνου -79.154,86 0,00 0,00 -79.154,86 71.477,70 0,00 0,00 71.477,70
Παροχή υπηρεσιών 149.503,56 0,00 0,00 149.503,56 51.998,17 0,00 0,00 51.998,17
Λοιπές πωλήσεις 724.769,46 0,00 0,00 724.769,46 -214.240,72 0,00 0,00 -214.240,72
(τροφές, δίχτυα,κλπ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 -3.424.065,03 5.834.431,43 -18.805,50 2.391.560,90 -4.807.575,38 6.514.361,17 -18.805,50 1.687.980,29

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 30/6/09

∆ΙΑΦΟΡΕΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 - 30/6/10
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3.3. Ανάλυση Εµπορίας  

 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων-υπηρεσιών και λοιπών αναλύεται ως εξής : 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  3.788.655,76 6.867.020,17
Πωλήσεις γόνου 48.562,99 183.758,49
Πωλήσεις τροφών 1.720.855,15 1.733.132,75
Πωλήσεις υλικών συσκευασίας 0,00 31.989,92
Παροχή υπηρεσιών εκτροφής-συσκευασίας 569.468,54 51.998,17
Πωλήσεις εξοπλισµού-λοιπών ιχθυοκαλλιέργειας 11.442,68 19.561,31
 6.138.985,12 8.887.460,81

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  

Πωλήσεις µεγάλου ψαριού  4.187.955,10 7.013.794,76
Πωλήσεις γόνου 0,00 0,00
Πωλήσεις τροφών 1.001.935,99 1.906.787,32
Πωλήσεις υλικών συσκευασίας 3.817,42 88.041,42
Παροχή υπηρεσιών εκτροφής-συσκευασίας 419.964,98 0,00
Πωλήσεις εξοπλισµού-λοιπών ιχθυοκαλλιέργειας 1.774,96 4.095,96
 5.615.448,45 9.012.719,46

1/1 - 30/6/10

1/1 - 30/6/09
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4. Αναλύσεις κονδυλίων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
4.1. Κατά λειτουργία 

1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009 1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Σηµ.
Φορέας κόστους
Αναλώσιµα 0,00 45,86 0,00 0,00
Μισθοδοσία 341.358,84 450.842,36 339.774,84 436.471,63
Αµοιβές τρίτων 133.821,78 157.229,33 97.583,32 102.099,76
Παροχές τρίτων 62.195,62 107.042,52 54.209,70 49.843,69
Φόροι-τέλη 7.670,03 17.749,27 6.452,96 12.329,54
∆ιάφορα έξοδα 178.793,48 80.570,69 162.883,62 55.891,40
Αποσβέσεις 12.294,71 11.292,69 10.418,49 9.565,44
Σύνολο Λειτουργίας 736.134,46 824.772,72 671.322,93 666.201,46

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ
Φορέας κόστους
Αναλώσιµα 24.472,89 13.765,02 24.472,89 13.459,69
Μισθοδοσία 698.383,46 712.257,63 692.309,05 702.256,37
Αµοιβές τρίτων 25.179,46 66.418,02 141.311,99 306.180,29
Παροχές τρίτων 203.403,96 177.027,76 201.079,46 174.578,23
Φόροι-τέλη 12.406,09 13.982,38 12.406,09 13.982,38
∆ιάφορα έξοδα 1.169.404,40 1.125.762,97 1.168.991,24 1.124.912,28
Αποσβέσεις 61.406,57 62.274,58 52.921,99 53.221,97
Σύνολο Λειτουργίας 2.194.656,83 2.171.488,36 2.293.492,71 2.388.591,21

       
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ      
Φορέας κόστους      
Εσοδα συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00
Εσοδα χρεογράφων 309,81 0,00 309,81 0,00
Κέρδη πωλήσεως συµµετοχ.& χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 729,89 2.893,01 725,63 2.572,42
Μείον 
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 1.273.452,93 1.504.028,87 1.189.836,56 1.407.204,63
Σύνολο Λειτουργίας 1.272.413,23 1.501.135,86 1.188.801,12 1.404.632,21

ΛΟΙΠΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α - ΕΞΟ∆Α
Φορέας κόστους
Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 143.006,08 192.054,41 109.047,16 78.968,17
Εκτακτα κέρδη 1.481,34 16.910,42 1.481,34 0,00
Εσοδα προηγουµένων χρήσεων 388,18 0,08 269,18 0,00
Μείον
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 70.827,82 87.614,30 57.978,02 59.567,38
Εκτακτα ζηµίες 0,00 47.106,92 0,00 47.103,95
Εξοδα προηγουµένων χρήσεων 32.452,83 10.442,20 2.857,71 9.606,36
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 116.345,72 2.747.373,48 100.508,90 2.471.764,89
Σύνολο 74.750,77 2.683.571,99 50.546,95 2.509.074,41

       Ο Οµιλος       Η Εταιρεία

 
 
4.2. Κατά έξοδο-Έσοδο 

1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009 1.01-30.6.2010 1.01-30.6.2009
ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟ∆Α
Εσοδα
Παροχή υπηρεσιών από διοικητική υποστήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00
Ενοίκια 0,00 2.557,90 0,00 2.557,90
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 1.039,70 2.893,01 1.035,44 2.572,42
Λοιπά έσοδα 410,29 71.188,68 269,78 4.067,20
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στη χρήση 111.641,79 107.351,68 77.704,38 63.944,74
Κέρδη από πώληση παγίων 1.481,34 16.910,42 1.481,34 0,00
Εσοδα από µη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Συναλλαγµατικές διαφορές 31.342,18 10.956,23 31.342,18 10.956,23
Σύνολο 145.915,30 211.857,92 111.833,12 84.098,49

ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ-ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟ∆Α
Εξοδα
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 56.150,55 56.793,48 17.847,41 56.793,48
Φορολογικά πρόστιµα  & προσαυξήσεις 3.791,72 4.435,65 0,00 4.435,65
Λοιπά έξοδα 25.574,63 35.182,07 25.224,57 6.299,31
Ζηµίες από πώληση παγίων 0,00 2,97 0,00 0,00
Εκτακτα ζηµίες από καταστροφή αποθεµάτων 0,00 47.103,95 0,00 47.103,95
Συναλλαγµατικές διαφορές 17.763,75 1.645,30 17.763,75 1.645,30
Αποµείωση υπεραξίας 0,00 0,00 0,00 0,00
Αποµείωση συµµετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους 116.345,72 2.747.373,48 100.508,90 2.471.764,89
Σύνολο 219.626,37 2.892.536,90 161.344,63 2.588.042,58

      Ο Οµιλος      Η Εταιρεία
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4.3. Τόκοι έσοδα και έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 
Με βάση την  συµφωνία συνδιαλλαγής µεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της (βλέπε παράγραφο 2.1.3) στα αποτελέσµατα της 
περιόδου 1.1.2010 – 30.6.2010 καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές  
συνολικού ποσού 4.876.160,99 € και τόκοι έξοδα συνολικού ποσού 319.780,10 € µε ισόποση µεταβολή των υποχρεώσεων. 

 
5. Λοιπές πληροφορίες 
5.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µε την εταιρεία µέρη 
 
Με τις συνδεδεµένες εταιρείες υπάρχουν συναλλαγές σε είδη, µεγάλο ψάρι, γόνο,  ιχθυοτροφές, υλικά συσκευασίας, παροχή 
υπηρεσιών συσκευασίας και παροχή υπηρεσίας πάχυνσης ιχθύων. Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα που προέκυψαν από τις 
συναλλαγές της εταιρείας µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24 στην περίοδο 1/1/2010 - 30/6/2010 : 
 

Λοιπά Λοιπά

Συνεδεµένα Συνεδεµένα

Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Σύνολο Θυγατρικές Συγγενείς Μέρη Σύνολο

Αγορές Αγαθών 0,00 0,00 6.181.132,50 6.181.132,50 3.232.656,14 0,00 5.062.324,25 8.294.980,39

Αγορές Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 116.311,17 0,00 0,00 116.311,17

Λοιπά έξοδα (ενοίκια) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις Αγαθών 0,00 0,00 60.775,00 60.775,00 717.982,83 0,00 26.775,00 744.757,83

Πωλήσεις Υπηρεσιών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Λοιπά έσοδα (ενοίκια) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Απαιτήσεις 0,00 0,00 719.576,67 719.576,67 932.213,00 0,00 643.993,71 1.576.206,71

Υποχρεώσεις 0,00 0,00 3.566.066,36 3.566.066,36 1.421.012,48 0,00 0,00 1.421.012,48

Συναλλαγές µε ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Αµοιβές ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 181.031,27 181.031,27

Απαιτήσεις από ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς ∆ιευθυντικά στελέχη και µέλη της ∆ιοίκησης 895.484,62 895.484,62

Ο Οµιλος Η Εταιρεία

 
                                    

Πέρα των ανωτέρω δεν υπάρχουν άλλες συναλλαγές µεταξύ των ανωτέρω µερών. 
5.2. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 
O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 30.6.2010 ανέρχονταν σε 240 άτοµα και του Οµίλου σε 311 
άτοµα και την αντίστοιχη περυσινή ηµεροµηνία αντίστοιχα ήταν 255 και 327 άτοµα. 
 
5.3. Υφιστάµενα εµπράγµατα βάρη και ενέχυρα 
Επί των ακινήτων της µητρικής εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 15.600.000,00 ευρώ και ενέχυρο επί ιχθυοπληθυσµού 
8.000.000 για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών. 
Επί κινητών και ακινήτων της εταιρείας «Ωκεανίς ΑΕ» έχει  συσταθεί ενέχυρο και υποθήκη  ποσού 780.000,00 €  για εξασφάλιση 
δανείων Τραπεζών.  
Επί κινητών της εταιρείας «Αστερίας ΑΕ» έχει  συσταθεί ενέχυρο  ποσού 1.261.925,00 €  για εξασφάλιση δανείων Τραπεζών.  
 
5.4. Σχηµατισµένες προβλέψεις 
Οι σχηµατισµένες προβλέψεις για τον Όµιλο και την Eταιρεία ανέρχονται κατά την 30.6.2010 αντίστοιχα σε : α) για ανέλεγκτες 
χρήσεις σε 287 χιλιάδες και 175 χιλιάδες Ευρώ β) για αποχωρήσεις προσωπικού σε 119 χιλιάδες και 98 χιλιάδες Ευρώ και γ). για 
επισφαλείς απαιτήσεις 21.072 χιλ. € και 19.906 χιλ.€. Σηµειώνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καταχωρούνται 
αφαιρετικά από τις απαιτήσεις.  
 
5.5. Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
∆εν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου. 

 
5.6. Ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
 
H εταιρεία έχει εγγυηθεί υπέρ της ΑΤΕ την αποπληρωµή ποσού 669.757,55 Ευρώ υπέρ της εταιρείας «Κυρίτσης και ΣΙΑ ΟΕ» για 
δάνειο της τελευταίας. Το ποσό θα περιορισθεί σε 300.000 Ευρώ αν εξοφληθεί έως την 31.12.2015. Η διοίκηση εκτιµά πως η 
εταιρεία «Κυρίτσης και ΣΙΑ ΟΕ» θα αποπληρώσει την οφειλή για το λόγο αυτό δεν έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές 
καταστάσεις.  
Η εταιρεία στα πλαίσια υλοποίησης της συµφωνίας περί υπαγωγής της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Σερίφου ΑΕ»  του άρθρου 44 
του Ν.1892/90, έχει αναλάβει την υποχρέωση να συµβληθεί ως στρατηγικός εταίρος και να αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας 
«Ιχθυοκαλλιέργειες Σερίφου ΑΕ». Στα πλαίσια αυτής της συµφωνίας έχει αναλάβει να  εγγυηθεί προς την ΑΤΕ την αποπληρωµή 
δανείου ποσού 1.095.284,42 Ευρώ, την αποπληρωµή απαιτήσεων της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε» 
ύψους 573.241,38 €, της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ύψους 231.949,58 €, της εταιρίας «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ύψους 52.726,73 
€, και της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ» ύψους 115.158,00 €, λοιπών πιστωτών ύψους 49.391,20 €. Η εταιρεία µέχρι σήµερα δεν έχει 
συµβληθεί ως στρατηγικός εταίρος και δεν έχει αναλάβει την διαχείριση της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Σερίφου ΑΕ». Στα πλαίσια 
της παραπάνω συµφωνίας έχουν εκδοθεί Τραπεζικές εγγυητικές επιστολές υπέρ της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Σερίφου ΑΕ» 
συνολικού ποσού 293.290,39 € µε εξασφάλιση δεσµευµένων καταθέσεων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ». 
Τέλος η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» έχει εγγυηθεί την αποπληρωµή του δανείου της θυγατρικής εταιρείας 
«ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΕ», ποσού 1.261.925,00 ευρώ. 
 
5.7. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων   
 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων σηµαντικών γεγονότων στην παράγραφο «2.1. Πληροφόρηση για την εξέλιξη των εργασιών του 
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οµίλου και διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου»  δεν υπάρχουν µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, 

τα οποία να αφορούν είτε τον Όµιλο είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης. 

Βριλήσσια 30 Αυγούστου 2010 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ                               Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.                          Ο ∆ιευθυντής των 

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος                         & ∆ιευθύνων Σύµβουλος                         Οικονοµικών Υπηρεσιών 

     

 

 

 

        

Ιωάννης Κατσιβέλης                                          Lewis Nigel            Παναγιώτης-Αδαµάντιος  Ραδικόπουλος 

   Α.∆.Τ. Φ355271                                        Αρ.∆ιαβ.704482770                     Α.∆.Τ.  Π742080 -- Α.Μ.Ο.Ε.Ε 20897/Α Τάξης 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 30.6.2010 31.12.2009 30.6.2010 31.12.2009

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 19.224.697,74 20.138.995,90 15.415.110,01 16.138.533,64
Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1.143.479,22 1.146.806,85 70.051,55 73.379,18
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 766.924,89 1.228.283,65 5.522.162,11 5.953.987,65
Αποθέματα 42.386.561,37 43.664.465,25 36.748.626,81 37.003.341,87
Απαιτήσεις από Πελάτες 33.089.529,94 33.009.260,25 32.890.985,34 34.598.625,43
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.122.749,10 4.939.012,17 5.863.533,51 4.420.512,74−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 102.733.942,26 104.126.824,07 96.510.469,33 98.188.380,51============== ============== ============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -3.472.373,94 -7.144.913,46 -1.642.965,18 -5.549.879,10−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 5.948.526,06 2.275.986,54 7.777.934,82 3.871.020,90
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 203.863,94 196.021,44 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 6.152.390,00 2.472.007,98 7.777.934,82 3.871.020,90−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 38.838.439,10 0,00 38.838.439,10 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 28.643.791,07 3.872.982,68 27.509.313,54 2.884.156,88
Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 2.996.591,70 41.557.099,91 1.022.282,31 39.663.431,99
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.102.730,40 56.224.733,50 21.362.499,57 51.769.770,74−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 96.581.552,26 101.654.816,09 88.732.534,51 94.317.359,61−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 102.733.942,26 104.126.824,07 96.510.469,33 98.188.380,51============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 30.6.2010 30.6.2009 30.6.2010 30.6.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2010 και 01.01.2009) 2.472.007,98 8.919.176,52 3.871.020,90 10.182.836,39
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
και διακοπείσες δραστηριότητες) 3.699.233,49 -6.878.193,94 3.906.913,93 -6.319.072,68
Διαφορές μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν. -18.851,46 10.965,32 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(30.6.2010 και 30.6.2009 αντίστοιχα) 6.152.390,01 2.051.947,90 7.777.934,83 3.863.763,71============== ============== ============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 6.138.985,12 5.615.448,45 8.887.460,81 9.012.719,46
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 13.829.573,18 11.961.548,95 11.214.318,51 9.401.079,57−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο πωλήσεων 19.968.558,30 17.576.997,40 20.101.779,32 18.413.799,03
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 993.281,57 -82.528,39 1.074.950,54 1.007.345,02
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -1.358.732,12 -4.867.066,02 -340.418,00 -3.669.701,78
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -9.561.510,83 -7.507.027,96 -7.954.845,36 -6.778.231,07
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 3.902.611,80 -495.073,42 3.994.005,69 -39.508,26
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 895.588,39 -6.191.813,94 977.161,75 -5.600.817,44
Κέρδη / ζημίες προ φόρων 4.181.037,39 -7.676.042,35 4.346.222,87 -7.005.449,65−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) 3.699.233,49 -6.878.193,94 3.906.913,93 -6.319.072,68−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−

-- Ιδιοκτήτες μητρικής 3.691.390,99 -6.794.955,30 3.906.913,93 -6.319.072,68
-- Δικαιώματα μειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -18.851,46 10.965,32 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 3.680.382,03 -6.867.228,62 3.906.913,93 -6.319.072,68

-- Ιδιοκτήτες μητρικής 3.672.539,53 -6.783.989,98 0,00 0,00
-- Δικαιώματα μειοψηφίας 7.842,50 -83.238,64 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε ~ 0,1215 -0,2236 0,1286 -0,2079
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.683.555,60 -5.345.577,48 1.597.842,55 -4.936.916,73

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.4-30.6.2010 1.4-30.6.2009 1.4-30.6.2010 1.4-30.6.2009

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 3.969.636,92 3.607.598,89 5.574.237,37 5.365.539,23
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 6.854.334,01 5.903.382,84 5.225.713,84 4.663.080,65
Σύνολο πωλήσεων 10.823.970,93 9.510.981,73 10.799.951,21 10.028.619,88
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 654.545,19 -103.019,89 684.180,56 540.319,29
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 207.808,07 780.872,05 998.414,84 667.258,82
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -5.455.849,58 -4.513.156,64 -4.508.674,71 -3.972.711,43
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.260.837,69 2.068.078,36 2.399.634,53 1.897.947,33
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 756.356,15 -1.126.518,73 897.429,23 -1.086.253,45
Κέρδη / ζημίες προ φόρων -192.703,02 -1.899.470,70 -11.491,99 -1.822.691,01
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) -391.281,55 -1.985.645,69 -223.131,34 -1.921.091,43

-- Ιδιοκτήτες μητρικής -358.644,95 -1.994.804,02 -223.131,34 -1.921.091,43
-- Δικαιώματα μειοψηφίας -32.636,60 9.158,33 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -26.574,56 -11.074,21 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -417.856,11 -1.996.719,90 -223.131,34 -1.921.091,43

-- Ιδιοκτήτες μητρικής -385.219,51 -2.005.878,23 0,00 0,00
-- Δικαιώματα μειοψηφίας -32.636,60 9.158,33 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε ~ -0,0118 -0,0656 -0,0073 -0,0632
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 1.147.941,25 -701.341,39 1.205.815,15 -753.439,03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009 1.1-30.6.2010 1.1-30.6.2009

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 4.181.037,39 -7.676.042,35 4.346.222,86 -7.005.449,65
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις 899.591,21 953.588,14 698.385,18 727.845,45
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων -4.556.380,89 0,00 -4.556.380,89 0,00
Προβλέψεις 116.345,72 2.758.338,80 100.508,90 2.471.764,89
Συναλλαγματικές διαφορές -18.851,46 0,00 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -111.624,00 -107.351,68 -77.704,38 -63.944,74
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας -1.481,34 -16.907,45 -1.481,34 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.273.452,93 1.504.028,87 1.189.836,56 1.407.204,63
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.277.903,88 4.932.613,61 254.715,06 3.747.351,07
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.507.547,49 7.641.874,05 -221.843,92 1.939.041,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -708.088,46 -6.427.777,69 -1.929.549,03 307.231,58
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -391.762,80 -955.382,08 -389.069,98 -925.566,07
Καταβεβλημένοι φόροι -68.962,77 -152.490,44 -12.708,66 -52.005,72
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -616.368,08 2.454.491,78 -599.069,64 2.553.472,99−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων  στοιχείων -14.483,58 -34.986,84 -4.152,58 -28.530,84
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων 34.000,00 25.000,00 34.000,00 0,00−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 19.516,42 -9.986,84 29.847,42 -28.530,84−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 197.289,42 56.555,19 197.289,42 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -2.580.636,09 0,00 -2.580.636,09
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις -6.538,14 -18.830,94 -6.538,14 -18.830,94
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 -98,60 0,00 -98,60−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 190.751,28 -2.543.010,44 190.751,28 -2.599.565,63−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -406.100,38 -98.505,50 -378.470,94 -74.623,48
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 880.165,91 676.909,99 836.178,59 597.796,91−−−−−−−−−−−−− − −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 474.065,53 578.404,49 457.707,65 523.173,43============== ============== ============== ==============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100
EÄÑÁ: Ëåùöüñïò ÐåíôÝëçò 48, ÂñéëÞóóéá, Ô.Ê. 15235

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2010 Ýùò 30 Éïõíßïõ 2010
Σύμφωνα με την απόφαση 4/507/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ÅËËÇÍÉÊΕΣ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉΕΣ, ÁÍÙÍÕÌÏÓ, ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÊÇ ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,  στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε, επομένως στον  αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου
αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις  καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού  ελεγκτή λογιστή. 

Οι συναλλαγές (1.1.2010 - 30.6.2010) και υπόλοιπα (30.6.2010) με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : 
Ο Όμιλος Η Εταιρεία

-- Εσοδα 60.775,00 744.757,83
-- Εξοδα 6.181.132,50 8.411.291,56
-- Απαιτήσεις 719.576,67 1.576.206,71
-- Υποχρεώσεις 3.566.066,36 1.421.012,48
-- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 181.031,27 181.031,27
-- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της  διοίκησης 0,00 0,00
-- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της  διοίκησης 895.484,62 895.484,62

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò

1. Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται σε: α). στην υπαγωγή της εταιρείας στο άρθρο 99 του Ν. 3588/2007 λόγω
προβλημάτων ρευστότητας. β) στην ύπαρξη ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων και γ) στον κίνδυνο μη ομαλής ανάπτυξης του ιχθυοπληθυσμού. Τα δεδομένα
αυτά καθώς και η μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω συσσωρευμένων ζημιών αποτελούν σημαντικές ενδείξεις για αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας
της εταιρείας. 2. Η εταιρεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας, κατέθεσε την 20/10/2008 στο αρμόδιο Πρωτοδικείο "Αίτηση υπαγωγής στη
διαδικασία της συνδιαλλαγής (άρθρο 99 Ν.3588/2007) και λήψεως προληπτικών μέτρων και προστασίας", με στόχο την αποκατάσταση της ομαλής
λειτουργίας της δεδομένου ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Με την υπ' αριθ. 98/28.1.2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών έγινε δεκτή η αίτηση της εταιρείας, ορίσθηκε για την διαδικασία συνδιαλλαγής μεσολαβητής, στον οποίο και επιδόθηκε η παραπάνω απόφαση την
7/5/2009,  και απαγορεύθηκε η λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας, των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των εγγυητών της
(σημείωση  Νο 2.1.3  των επιλεγμένων επεξηγηματικών σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010). Για το θέμα αυτό η εταιρεία προέβει
την 20/10/2008 και την 3/2/2009 σε σχετικές ανακοινώσεις  προς το ΧΑΑ και οι ανακοινώσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Εκ του
γεγονότος αυτού η διαπραγμάτευση της μετοχής της εντάχθηκε στο καθεστώς επιτήρησης. Εντός των νομίμων προθεσμιών (3.9.2009 και 10.9.2009)
κατατέθηκε στο αρμόδιο Πρωτοδικείο η Έκθεση του μεσολαβητή και η αίτηση της εταιρείας με συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 97,74% των
υποχρεώσεων της εταιρείας. Το Δικαστήριο με την υπ'αριθ. 1041/1.12.2009 απόφασή του απέρριψε για τυπικούς λόγους την αίτηση της εταιρείας. Κατά της
ανωτέρω απόφασης η Εταιρεία την 7/12/2009 κατέθεσε Εφεση  στο Εφετείο Αθηνών η οποία εκδικάσθηκε την 14/1/2010. Περαιτέρω με τις από 8/12/2009
και 15/1/2010 προσωρινές διαταγές του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απαγορεύθηκε μέχρι την έκδοση της απόφασης του Εφετείου η λήψη
αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης κατά της εταιρείας. Με την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή η έφεση της εταιρείας και
επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της. 3. O αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού στο
τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 240 άτομα για την Εταιρεία και 311 άτομα για το Ομιλο,  ενώ ήταν 255 άτομα για την Εταιρεία και 327 για τον Ομιλο την
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 4. Οι εταιρείες του ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις και τα ποσοστά συμμετοχής τους, που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, είναι οι κάτωθι : 1) "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ", Βριλήσσια
Αττικής, Μητρική 2)  "ΘΑΛΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε",  Βριλήσσια Αττικής, ποσοστό 100% 3) "ΩΚΕΑΝΙΣ Α.Ε.", Βριλήσσια  Αττικής, ποσοστό 100% 4)
"ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. ", Αστακός Αιτωλ/νίας, ποσοστό 100% 5)  "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε.",  Βριλήσσια Αττικής, ποσοστό 51% 6). "HELLENIC FISH-
FARMING CZ SRO", Πράγα Τσεχίας, ποσοστό 100% 7) "ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.", Τακτικούπολη Τροιζηνίας, ποσοστό 100%. (βλέπε σχετικά και
σε σημείωση Νο.1.4 των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των  οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010). 5. Δεν υπήρξε αλλαγή στη μέθοδο ενοποίησης. Δεν
υπήρξαν μεταβολές στα ποσοστά των συμμετοχών στις θυγατρικές εταιρείες. Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώνονται στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις. 6.  Στην τρέχουσα περίοδο 1.1.2010 - 30.6.2010 διαφορές μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν. ποσού 18.851,46 ~ καταχωρήθηκαν
στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 7. Τηρήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την 31.12.2009. 8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του ομίλου. 9. Στη λήξη της
τρέχουσας περιόδου 1.1.2010 -- 30.6.2010 δεν κατέχονταν, από την εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της  εταιρείας. 10. Η συνολική πρόβλεψη
για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται για τον όμιλο στο ποσό των 287.937,57  ~ , και για την εταιρεία στο ποσό των
175.807,55  (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.13.4 των οικονομικών καταστάσεων της 30.6.2010). Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται για τον όμιλο στο ποσό των 21.072.764,93 ~ , και για την εταιρεία στο ποσό των
19.906.330,46  . Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2010 -- 30.6.2010 για τον όμιλο και την εταιρεία  επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για
επισφαλείς απαιτήσεις με  ποσά 116.345,72 ~ και 100.508,90 ~ αντίστοιχα (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.6 και Νο 2.8 των οικονομικών
καταστάσεων της 30.6.2010).  11. Η συμφωνία συνδιαλλαγής μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της   προβλέπει  την εξόφληση των υποχρεώσεων της:
α). προς τις Τράπεζες εντός χρονικού διαστήματος από 2 εως 15έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές  ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού
διαστήματος από 2 έως 10 έτη. Εξ αυτού του γεγονότος στα αποτελέσματα της περιόδου 1.1.2010 -- 30.6.2010 καταχωρήθηκαν τόκοι έσοδα από
προεξόφληση υποχρεώσεων προς τους λοιπούς πιστωτές  συνολικού ποσού 4.876.160,99  με ισόποση μείωση των υποχρεώσεων και τόκοι έξοδα συνολικού
ποσού 319.780,10 ~ . 12. Κατά την 30.6.2010 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας περίπου ήταν (σε χιλ ~ ):

O Oμιλος Η Εταιρεία
-- Προμηθευτές - επιταγές πληρωτέες που έχουν λήξει 334 0
-- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 702 531
-- Αμοιβές προσωπικού 1.106 980
-- Δάνεια Τραπεζών 2.483 528
-- Φόροι 60 60

Διεύθυνση διαδικτύου: WWW.HELFISH.GR.
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 30 Aυγούστου 2010
Νόμιμος ελεγκτής: Γεώργιος Παρ. Σταματίου
Ελεγκτική εταιρία: Σ.Ο.Λ. ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη -- θέματα έμφασης

ÂñéëÞóóéá, 30 Αυγούστου 2010
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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