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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ÈÁËÁÓÓÉÏ ÐÁÑÊÏ ΑΙΓΑΙΟΥ ÁÍÙÍÕÌÇ 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 ΘΑΛΑΣΣΙΟ
ΠΑΡΚΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Συνιστούμε ,επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία , να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρείας, WWW.HELFISH.GR όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1. Τα θέματα έμφασης στην Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται σε: α) στο γεγονός ότι η μητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ» λόγω των σοβαρών
προβλημάτων ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.3588/2007 β) στο γεγονός ότι η εταιρεία παραμένει ανενεργή και οι σωρευμένες ζημίες έχουν καταστήσει τα ίδια
κεφάλαια αρνητικά με συνέπεια να συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρο 48 του Κ.Ν.2190/1920. Τα δεδομένα αυτά καθώς και η ύπαρξη ζημιών στη χρήση 2011 αποτελούν σημαντικές
ενδείξεις για αδυναμία συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. 2. Η μητρική εταιρεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας με την υπ' αριθ.1851/12.4.2010 απόφαση του
Εφετείου Αθηνών υπήχθη στις διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 99 του Ν.3588/2007 και επικυρώθηκε η συμφωνία συνδιαλλαγής που συνήφθη μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της.
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 15 έτη
και β) προς τους λοιπούς πιστωτές ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 10 έτη. 3. Δεν απασχολήθηκε προσωπικό κατά την 31.12.2011 & 31.12.2010. 4.
Oι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" με έδρα την Ελλάδα και με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 100%. 5. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως 1.1.2011-31.12.2011 δεν κατέχονταν
από την εταιρεία μετοχές της εταιρείας. 6. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2011 - 31.12.2011 δεν υπήρξαν ποσά που να καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην καθαρή θέση.
Οι συναλλαγές (01.01-31.12.11) και (01.01-31.12.10) καθώς και τα υπόλοιπα 31.12.11 και 31.12.10 με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : 

31.12.2011 31.12.2010
-- Εσοδα 0,00 0,00
-- Εξοδα 5.004,00 5.004,00
-- Απαιτήσεις 9.703,21 12.737,50
-- Υποχρεώσεις 0,00 0,00
-- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0,00 0,00
-- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
-- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
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ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρμόδια Υπηρεσία --Νομαρχία : Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 29 Μαρτίου 2012
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Ανδρέας Δ. Τσαμάκης A.M. ΣΟΕΛ 17101
Ελεγκτική εταιρία : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη -- θέματα έμφασης

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2011 31.12.2010

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 32.091,99 33.834,19
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 4.143,15 19.883,29−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36.235,14 53.717,48============ ============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 146.720,00 146.720,00
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -178.496,53 -158.015,51−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) -31.776,53 -11.295,51
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -31.776,53 -11.295,51−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.404,35 6.655,31
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 61.607,32 58.357,68−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 68.011,67 65.012,99−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 36.235,14 53.717,48============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2011 31.12.2010

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2011 και 01.01.2010) -11.295,51 1.922,97
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -20.481,02 -13.218,48−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) -31.776,53 -11.295,51============ ============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Σύνολο πωλήσεων 0,00 0,00
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 0,00 0,00
Zημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων -20.408,62 -12.391,06
Ζημίες προ φόρων -20.598,94 -12.433,66−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) -20.481,02 -13.218,48

Ιδιοκτήτες μητρικής -20.481,02 -13.218,48
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -20.481,02 -13.218,48

============ ============
Ιδιοκτήτες Εταιρείας -20.481,02 -13.218,48
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε  -0,1563 -0,1009
Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων -18.666,42 -10.648,86
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή  0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2011 31.12.2010

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -20.598,94 -12.433,66
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 1.742,20 1.742,20
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 192,00 65,00
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 15.748,14 3.386,18
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων
(πλην τραπεζών) 3.249,64 8.100,00
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα -192,00 -65,00
Καταβεβλημένοι φόροι -133,04 -859,64−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8,00 -64,92−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / εκροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα 
ταμειακά διαθέσιμα & 
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 8,00 -64,92

Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα έναρξης χρήσης 0,72 65,64−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα λήξης χρήσης 8,72 0,72============ ============


