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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2010 έως 31 Δεκεμβρίου 2010
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

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. Αιτωλοακαρνανίας
Διεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.
Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 30 Μαρτίου 2011
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Γεώργιος Παρ. Σταματίου
Ελεγκτική εταιρία : Σ.Ο.Λ. ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη -- θέματα έμφασης

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÉÓÏËÏÃÉÓÌÏÕ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2010 31.12.2009

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.884.032,73 2.058.893,77
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,15 0,15
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.345,60 220,00
Αποθέματα 1.731.482,77 2.058.495,64
Απαιτήσεις από Πελάτες 721.948,80 393.855,28
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 137.584,01 250.891,66−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.476.394,06 4.762.356,50============== ==============

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 734.905,92 734.905,92
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 325.338,87 339.590,64−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 1.060.244,79 1.074.496,56
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 1.060.244,79 1.074.496,56−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 1.407.019,69 0,00
Προβλέψεις / Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 385.596,93 555.454,43
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30.601,83 1.373.026,37
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.592.930,82 1.759.379,14−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.416.149,27 3.687.859,94−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 4.476.394,06 4.762.356,50============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2010 31.12.2009

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2010 και 01.01.2009) 1.074.496,56 941.485,01
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) -14.251,77 133.011,55−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2010 και 31.12.2009 αντίστοιχα) 1.060.244,79 1.074.496,56============== ==============

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2010 1.1-31.12.2009

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 339.610,48 2.023.331,71
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.434.136,90 3.475.896,99−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο πωλήσεων 2.773.747,38 5.499.228,70
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) -14.633,87 51.063,18
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -753.907,08 -846.122,76
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων -1.552.864,54 -2.096.001,23
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 112.731,41 584.836,18
Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 101.760,22 326.845,10
Κέρδη / ζημιές προ φόρων 62.590,96 192.707,67−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) -14.251,77 133.011,55

Ιδιοκτήτες μητρικής -14.251,77 133.011,55
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) -14.251,77 133.011,55============== ==============
Ιδιοκτήτες Εταιρείας -14.251,77 133.011,55
Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε ~ -0,0570 0,5321
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 239.927,22 450.773,23
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ~ 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2010 31.12.2009

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 62.590,96 192.707,67
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 178.139,54 181.446,12
Προβλέψεις -21.644,40 215.093,36
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες
στις αποσβέσεις -39.972,54 -57.517,99
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)
επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 -20.353,07
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.171,70 154.635,77
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 327.012,87 272.878,61
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -216.666,89 227.290,70
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων 
(πλην τραπεζών) -329.733,95 -1.071.024,00
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβλημένα -4.685,15 -34.090,82
Καταβεβλημένοι φόροι -17.112,51 -81.908,16−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -22.900,37 -20.841,81−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων -3.278,50 -15.206,92
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 37.000,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -3.278,50 21.793,08−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 25.423,45 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / εκροών από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 25.423,45 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση (μείωση)
στα ταμειακά διαθέσιμα 
& ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -755,42 951,27

Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα έναρξης χρήσης 2.963,77 2.012,50−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.208,35 2.963,77============== ==============

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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

1. Τα θέματα έμφασης στην Εκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή αναφέρονται σε: α) στο γεγονός ότι η μητρική εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ», η οποία είναι ο βασικός πελάτης
και προμηθευτής της εταιρείας λόγω των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας, υπήχθη στις διατάξεις του άρθρου 99 Ν.3588/2007, β) στο γεγονός ότι στις υποχρεώσεις προς το Προσωπικό, το
Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά ταμεία υπάρχουν και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 213 χιλ. γ) στο γεγονός ότι τα αποθέματα ιχθυοπληθυσμού είναι ανασφάλιστα και δ) δεν
έχουν λάβει νέες χρηματοδοτήσεις από τις τράπεζες οι εταιρείες του ομίλου οι οποίες είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας. Τα δεδομένα αυτά καθώς και η ύπαρξη
ζημιών στη χρήση 2010 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. O αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού
της Εταιρείας κατά την 31.12.2010 & 31.12.2009 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 17 & 16 άτομα. 4. Η συνολική πρόβλεψη για ενδεχόμενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις (χρήση 2010)
ανέρχεται στο ποσό των 8.321,24 € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σημείωση Νο 2.12 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2010). Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις οι οποίες
καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται στο ποσό των 1.119.720,77~. 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 1.1.2010 -- 31.12.2010 δεν κατέχονταν από την εταιρεία μετοχές της εταιρείας. 7. Επί κινητών της εταιρείας έχει συσταθεί ενέχυρο ποσού 1.261.925,00€ για εξασφάλιση
υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας για δάνειο το οποίο την 31.12.2010 ανέρχονταν σε 1.437.185,32 ~ 8. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2010 - 31.12.2010 δεν υπήρξαν ποσά που να καταχωρήθηκαν απ'ευθείας
στην καθαρή θέση. 9. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας περίπου είναι (σε χιλ ~):

-- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 96
-- Αμοιβές προσωπικού 71
-- Φόροι 46

Οι συναλλαγές (01.01-31.12.09) και (01.01-31.12.10) καθώς και τα υπόλοιπα 31.12.10 και 31.12.09 με τα συνδεδεμένα προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής:
31/12/2010 31/12/2009

-- Εσοδα 2.705.468,34 3.902.869,14
-- Εξοδα 1.628.793,99 3.661.187,22
-- Απαιτήσεις 674.598,82 120.440,86
-- Υποχρεώσεις 568.082,92 648.399,20
-- 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

Áóôáêüò, 30 Μαρτίου 2011
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