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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

AÓÔÅÑÉÁÓ 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 ΑΣΤΕΡΙΑΣ  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,  όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. 

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρµόδια Υπηρεσία -- Νοµαρχία : Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν. Αιτολωακαρνανίας
∆ιεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.
Ηµεροµηνία Εγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων: 30 Μαρτίου 2009
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Κωνσταντίνος Σακκής
Ελεγκτική εταιρία : ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύµφωνη γνώµη -- θέµατα έµφασης

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2008 31.12.2007

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 2.241.779,90 2.358.979,68
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,15 0,15
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 220,00 220,00
Αποθέµατα 2.331.374,25 3.990.622,93
Απαιτήσεις από Πελάτες 846.211,93 348.438,74
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 229.925,91 552.213,90−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5.649.512,14 7.250.475,40============== ==============
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 734.905,92 734.905,92
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 206.579,09 781.663,43−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 941.485,01 1.516.569,35
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 941.485,01 1.516.569,35−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 647.397,33 1.021.221,23
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 1.261.925,00 1.292.867,47
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.798.704,80 3.419.817,35−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 4.708.027,13 5.733.906,05−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 5.649.512,14 7.250.475,40============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2008 31.12.2007

Σύνολο Καθαρής θέσης έναρξης χρήσεως
(01.01.2008 και 01.01.2007) 1.516.569,35 1.379.518,61
Κέρδη / (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους -575.084,34 137.050,74
∆ιαφορές µετατροπής Ισολογισµών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00
Λοιπές µεταβολές (προs/γή δικ/των µειοψ. 
λόγω αύξησης κεφαλαίου) 0,00 0,00
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσεως 
(31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα) 941.485,01 1.516.569,35============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.413.139,46 1.027.883,32
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 4.373.975,01 2.331.135,52−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κύκλος εργασιών 5.787.114,47 3.359.018,84
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 158.227,53 75.108,73
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών  
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -2.212.573,44 406.300,81
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων -2.301.459,78 -2.499.851,26
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες 18.169,32 312.693,80
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων(EBIT) -806.012,07 233.979,78
Κέρδη προ φόρων -909.422,52 141.210,94−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κέρδη µετά από φόρους -575.084,34 137.050,73============== ==============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας -575.084,34 137.050,73
Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ~ -2,30 0,55
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -667.645,16 439.105,34
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ~ 0,00 0,00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2008 31.12.2007

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -909.422,52 141.210,95
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 161.366,23 226.211,03
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Προβλέψεις 745.659,35 0,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -22.999,32 -21.085,47
Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 894,55 -9.130,27
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 102.601,12 101.911,71
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή 
που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 1.796.243,68 -935.464,03
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.059.691,10 889.201,55
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -655.353,50 -689.265,68
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -80.501,12 -101.911,71
Καταβεβληµένοι φόροι -12.361,91 -37.596,29
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 66.435,46 -435.918,21−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Επενδυτικές δραστηριότητες 
Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00
Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων 
(µετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων -45.061,00 -97.108,11
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 51.340,80
Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσµατα εισπραχθέντα 0,00 0,00
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / εκροών από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -45.061,00 -45.767,31−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -30.942,47 -13.303,49
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 -6.454,34
Χρηµατοδοτικές ροές από 
διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) -30.942,47 -19.757,83−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση (µείωση) στα 
ταµειακά διαθέσιµα & 
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -9.568,01 -501.443,35
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξης χρήσης 11.580,51 513.023,86−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα λήξης χρήσης 2.012,50 11.580,51============== ==============

Óýíèåóç Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ
Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò Lewis Nigel-David
Áíôéðñüåäñïò Kατσιβέλης Ιωάννης
ÌÝëïò Μάνεσης Αντώνιος

Ðñüóèåôá óôïé÷åßá êáé ðëçñïöïñßåò:

1.  Τα θέµατα έµφασης στην Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται σε : α). στην αίτηση υπαγωγής της µητρικής εταιρείας  "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ", στο άρθρο
99 του Ν. 3588/2007 λόγω προβληµάτων ρευστότητας και τη θέση της µητρικής εταιρείας στο στάδιο της συνδιαλλαγής β). στην ύπαρξη ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων και γ). στον κίνδυνο
µείωσης των αποθεµάτων. Τα δεδοµένα αυτά καθώς και η ύπαρξη σηµαντικών λειτουργικών ζηµιών υποδηλώνουν την ύπαρξη αβεβαιότητας ως προς την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει
την  δραστηριότητά της. 2. Η Μητρική εταιρεία "ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ" 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
µεσολαβητής για την διαδικασία συνδιαλλαγής 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 ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων). 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. ∆εν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία
της εταιρείας. 3.  O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31.12.2008  & 31.12.2007 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 32 & 33 άτοµα.  4. Η συνολική πρόβλεψη για
ενδεχόµενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 171.959,90 ~ (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σηµείωση Νο 2.12 των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων της 31.12.2008). Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων από πελάτες ανέρχονται στο ποσό των 899.691,44 ~ .
∆ιευκρινίζεται ότι τα αποτελέσµατα της χρήσεως 2008 επιβαρύνθηκαν µε προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις µε  ποσό 745.659,35 ~(αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σηµείωση Νο 2.1.4.
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 31.12.2008).  5. 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%. 6. Στη λήξη της τρέχουσας
χρήσεως 1.1.2008 -- 31.12.2008 δεν κατέχονταν από την εταιρεία µετοχές της  εταιρείας. 7. Στον Ισολογισµό 31.12.2007 έγιναν οι παρακάτω ανακατατάξεις κονδυλίων : Οι επιχορηγήσεις παγίων
επενδύσεων ποσού 414.536,70 ~ οι οποίες στις δηµοσιευθείσες οικονοµικές της 31.12.2007, συµπεριλαµβάνονταν στο λογαριασµό του Παθητικού "Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις",
τώρα συµπεριλαµβάνονται στο λογαριασµό του Παθητικού "Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις". 8. Σύµφωνα µε την υπ" αριθ. 34/24.1.2008 εγκύκλιο της Ε.Κ. επαναπροσδιορίσθηκαν
τα  "Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων" και τα "Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων" για την χρήση 2007. Τα
αρχικά δηµοσιευµένα ποσά  ήταν  243.110,06 ~ και  448.235,62 ~ αντίστοιχα. 9. Επί κινητών της εταιρείας έχει  συσταθεί ενέχυρο  ποσού 1.261.925,00 ~ για εξασφάλιση  υπέρ της Αγροτικής
Τράπεζας για δάνειο το οποίο την 31.12.2008 ανέρχονταν σε 1.261.925 ~ 10. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2008 - 31.12.2008 δεν υπήρξαν ποσά που να καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην καθαρή
θέση. 11. Κατά την παρούσα χρονική στιγµή οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις  της εταιρείας περίπου είναι (σε χιλ ~) : 

-- Προµηθευτές - επιταγές πληρωτέες που έχουν λήξει 0
-- Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 0
-- Αµοιβές προσωπικού 50
-- ∆άνεια Τραπεζών 400 

Οι συναλλαγές (1.1.2008 -- 31.12.2008) και υπόλοιπα (31.12.2008) µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
-- Εσοδα 5.237.672,32
-- Εξοδα 1.443.840,37
-- Απαιτήσεις 461.517,20
-- Υποχρεώσεις 1.903.397,04
-- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 0,00
-- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 0,00
-- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 0,00

Áóôáêüò, 30 Μαρτίου 2009
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. & ÄÉÅÕÈÕÍÙÍ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ Ï ÁÍÔÉÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÏÕ Ä.Ó. Ï ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ ËÏÃÉÓÔÇÑÉÏÕ
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