
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31.3.2014 31.12.2013 31.3.2014 31.12.2013

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 15.269.882,38 15.617.229,31 12.943.748,39 13.244.878,67
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1.152.092,70 1.154.093,98 59.288,35 60.673,19
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 133.839,48 132.049,48 3.411.297,02 3.956.297,02
Αποθέματα 41.055.412,05 40.466.813,96 36.355.480,23 36.343.071,56
Απαιτήσεις από Πελάτες 17.245.012,31 17.177.212,50 18.114.299,16 17.784.653,23
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.115.069,91 6.202.867,47 6.003.182,80 6.242.213,84−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 80.971.308,83 80.750.266,70 76.887.295,95 77.631.787,51============= ============= ============= =============
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 -13.709.351,56 -13.549.237,77 -12.354.901,04 -11.821.266,38−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) -4.288.451,56 -4.128.337,77 -2.934.001,04 -2.400.366,38
Μη ελέγχουσες συμμετοχές (β) 461.215,38 406.051,60 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -3.827.236,18 -3.722.286,17 -2.934.001,04 -2.400.366,38−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 34.931.924,93 36.448.143,24 34.287.798,59 35.733.217,56
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14.723.276,27 14.825.203,40 14.108.482,56 14.233.934,70
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 12.163.647,68 10.239.225,90 11.281.318,23 9.490.399,93
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 22.979.696,13 22.959.980,34 20.143.697,60 20.574.601,70−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 84.798.545,01 84.472.552,88 79.821.296,98 80.032.153,89−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 80.971.308,84 80.750.266,70 76.887.295,95 77.631.787,51============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31.3.2014 31.3.2013 31.3.2014 31.3.2013

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2013 και 01.01.2012) -3.722.286,17 5.111.681,25 -2.400.366,37 6.279.280,86
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -104.950,01 -8.833.967,42 -533.634,66 -8.679.647,23−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) -3.827.236,18 -3.722.286,17 -2.934.001,03 -2.400.366,37============= ============= ============= =============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.1-31.3.2014 1.1-31.3.2013 1.1-31.3.2014 1.1-31.3.2013

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.347.665,90 2.435.701,86 3.068.434,51 3.186.259,82
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 6.348.290,90 7.327.732,93 6.369.114,87 6.825.896,83
Σύνολο πωλήσεων 8.695.956,80 9.763.434,79 9.437.549,38 10.012.156,65
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 323.276,74 254.861,37 386.224,80 452.947,06
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία 546.741,61 620.820,84 -19.868,47 464.275,61
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -5.018.191,16 -5.461.433,84 -4.447.371,69 -4.822.828,66
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 2.200.118,09 2.741.981,30 2.288.099,51 2.920.290,84
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 644.018,79 408.534,12 212.771,01 686.683,37
Κέρδη / ζημίες προ φόρων 72.965,21 -152.946,09 -342.639,40 55.219,86
Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) -104.950,01 -382.979,94 -533.634,66 -82.031,37

- Ιδιοκτήτες μητρικής -160.113,78 -322.387,76 -533.634,66 -82.031,37
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές 55.163,77 -60.592,18 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 2.044,96 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -104.950,01 -380.934,98 -533.634,66 -82.031,37

- Ιδιοκτήτες μητρικής -160.113,78 -320.342,80 0,00 0,00
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές 55.163,77 -60.592,18 0,00 0,00

Κέρδη /ζημίες μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε ~ -0,0053 -0,0106 -0,0176 -0,0027
Κέρδη / ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 965.789,73 750.822,53 494.228,31 970.900,04

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÅÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1.1-31.3.2014 1.1-31.3.2013 1.1-31.3.2014 1.1-31.3.2013

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò: 
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) -472.034,79 -152.946,09 -342.639,40 55.219,86
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 362.288,85 389.347,90 314.470,76 319.357,53
Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 46.363,80 114.453,23 46.363,80 114.453,23
Προβλέψεις 589.598,43 50.060,78 592.288,25 50.060,78
Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 7.188,08 0,00 0,00
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισμού -40.517,91 -47.059,49 -33.013,46 -35.140,86
Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 -90.448,98 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 525.362,46 538.045,82 509.719,29 517.580,14
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -585.975,76 -881.921,83 -12.408,67 -686.458,11
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.878.182,96 3.391.976,12 -1.877.785,86 1.242.333,28
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.719.847,30 -3.033.110,43 1.064.438,10 -1.100.244,31
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -277.277,54 -175.290,89 -276.831,83 -175.103,23
Καταβεβλημένοι φόροι -35,72 -88.961,16 0,00 -76.699,50−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -10.563,85 21.333,06 -15.399,02 225.358,81−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων -11.955,64 -254.718,18 -11.955,64 -218.045,19
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και αύλων παγίων στοιχείων 0,00 239.415,39 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -11.955,64 -15.302,79 -11.955,64 -218.045,19−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μεταβολή δεσμευμένων καταθέσεων 4.512,54 479,82 4.512,54 479,82−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 4.512,54 479,82 4.512,54 479,82−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -18.006,95 6.510,09 -22.842,12 7.793,44
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 177.857,52 80.129,82 171.099,78 70.936,71−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 159.850,58 86.639,91 148.257,66 78.730,15============= ============= ============= =============

ÁÑ.Ì.Á.Å. 14904/06/Â/87/100 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 394601000
EΔΡΑ: Λεωφόρος Πεντέλης 95 Γ, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏÄÏÕ áðü 1 Éáíïõáñßïõ 2014 Ýùò 31 Ìáñôßïõ 2014
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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. 

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò

1. Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται: α) η Εταιρεία λόγω των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.3588/2007. Μέχρι και την ημερομηνία του ελέγχου μας δεν είχε λάβει νέες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες οι οποίες
είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων ρευστότητας, ενώ εκκρεμεί η έκδοση απόφασης  για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης κατ’ άρθρο 106β Ν3588/2007 και λήψης προληπτικών μέτρων κατ’ άρθρο 103 Ν. 3588/2007, μετά από την συνεδρίαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που πραγματοποιήθηκε στις 9/4/2014. Τα γεγονότα αυτά αποτελούν ενδείξεις αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας στο μέλλον  β)  στις υποχρεώσεις προς τις  τράπεζες, το προσωπικό, το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους προμηθευτές
υπάρχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 12.026 χιλ. για τον Όμιλο και για την Εταιρεία ευρώ 10.385χιλ., γ) τα αποθέματα ιχθυοπληθυσμού του Ομίλου είναι ανασφάλιστα και δ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών, έχουν καταστεί αρνητικά και
συνεπώς συντρέχουν οι προIποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. 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.1851/12.4.2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών 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 έως 15έτη και β) προς τους λοιπούς πιστωτές ανάλογα με το ποσό του χρέους, εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 10
έτη. Η εταιρεία κατέθεσε προς επικύρωση με βάση τις διατάξεις του αρ.106Β του ΠτΚ όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.12 του Ν.4013/2011, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών νέα συμφωνία με το 61,4% και το 97,064% των με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματη ασφάλεια, των πιστωτών της εταιρείας
(περιλαμβανομένου του συνόλου των τραπεζών) για συνολική αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων της εταιρείας. Για την επικύρωση της συμφωνίας ορίσθηκε ημερομηνία συνεδρίασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 9/4/2014. Παράλληλα, με την κατάθεση της αιτήσεως περί επικύρωσης συμφωνίας
εξυγίανσης, η εταιρεία ζήτησε και έλαβε προσωρινή διαταγή με την οποία αναστέλλονται τα μέτρα ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας της εταιρείας και των εγγυητών αυτής. 3. O αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 330
άτομα για την Εταιρεία και 363 άτομα για το Όμιλο, ενώ ήταν 273 άτομα για την Εταιρεία και 351 για τον Όμιλο 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", Χαλάνδρι Αττικής, Μητρική 2) ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε. ", Αστακός Αιτωλ/νίας, ποσοστό 100% 3). "ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε.", Χαλάνδρι Αττικής, ποσοστό 51% 4) "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO", Πράγα
Τσεχίας, ποσοστό 100% 5) "ΚΑΛΛΟΝΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ A.E.", Τακτικούπολη Τροιζηνίας, ποσοστό 100%. (βλέπε σχετικά και σε σημείωση Νο.1.4 των επεξηγηματικών σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.13. 5. Τα βασικά κέρδη και ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν με βάση το μέσο
σταθμισμένο αριθμό επί των μετοχών σε κυκλοφορία. 6. Επί των ακινήτων της μητρικής Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 16.696.176 ~, και επί των αποθεμάτων έχουν συσταθεί ενέχυρα επί της μητρικής εταιρείας συνολικής αξίας 25.451.264,64 ~, και της θυγατρικής «Αστερίας ΑΕ» ποσού 1.261.925,00
~. 7. Τα σημαντικότερα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα της 31.3.2014 παρατίθενται στην σημείωση 5.7 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 8. 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. 9. Τηρήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές με την 31.12.2013. 10. 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. 11. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2014 -- 31.3.2014 δεν κατέχονταν, από την εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες, μετοχές της εταιρείας. 12. Η συνολική πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται για τον όμιλο στο
ποσό των 8.321,24 ~, και για την εταιρεία στο ποσό των 3.018,92 ~(αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.13.4 των οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2014. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται για τον όμιλο στο ποσό των
9.871.989,34 ~, και για την εταιρεία στο ποσό των 9.108.923,76 ~(αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.6 και Νο 2.8 των οικονομικών καταστάσεων της 31.3.2014). 13. Κατά την 31.3.2014 οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ομίλου και της εταιρείας περίπου ήταν (σε χιλ ~ ): 

Όμιλος Εταιρεία
- Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 441 1
- Υποχρεώσεις σε αμοιβές προσωπικού 2.500 2.266
- Υποχρεώσεις σε τράπεζες 7.028 6.473
- Υποχρεώσεις προς το Δημόσιο 82 3
- Υποχρεώσεις προς προμηθευτές 1.975 1.642

Χαλάνδρι, 30 ΜαKου 2014
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÓÕÌÐÑÁÔÔÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΩΝ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ

ÉÙÁÍÍÇÓ ÊÁÔÓÉÂÅËÇÓ ΝIGEL LEWIS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
Á.Ä.Ô. Ö 355271 ÁÑ. ÄÉÁÂ. 704482770 Á.Ä.Ô. Π 742080 - Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 20897/Α΄ ΤΑΞΗΣ

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

Οι συναλλαγές (1.1.2014 -- 31.3.2014) και υπόλοιπα (31.3.2014) με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής: 
O Όìéëïò Ç Åôáéñåßá

-- Εσοδα 138.275,88 1.702.859,30
-- Εξοδα 3.015.201,08 3.370.563,65
-- Απαιτήσεις 832.164,60 2.545.626,06
-- Υποχρεώσεις 1.161.990,01 374.394,76
-- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 94.103,62 94.103,62
-- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 8.003,29 8.003,29
-- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 676.601,28 676.601,28

Αρμόδια Υπηρεσία -- Νομαρχία: Υπουργείο Ανάπτυξης / Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως
Διεύθυνση διαδικτύου: WWW.HELFISH.GR.
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων: 30 ΜαKου 2014
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ανδρέας Δ. Τσαμάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101
Ελεγκτική εταιρία: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη -- θέματα έμφασης

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος -- εκτελεστικό μέλος Ιωάννης Κατσιβέλης
Αντιπρόεδρος & Συμπράττων Σύμβουλος -- εκτελεστικό μέλος Nigel Lewis
Ανεξάρτητο -- Μη εκτελεστικό μέλος Πολυμενάκου Κ. Αικατερίνη
Ανεξάρτητο -- Μη εκτελεστικό μέλος Καραποστόλης Δ. Χαράλαμπος
Ανεξάρτητο -- Μη εκτελεστικό μέλος Καραποστόλης Ι. Χαράλαμπος
Μη εκτελεστικό μέλος Μιχαλόπουλος Π. Χρήστος
Μη εκτελεστικό μέλος Ραδικόπουλος Παναγιώτης - Αδαμάντιος


