
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α.Μ.Α.Ε  55345/01ΑΤ/Β/03/447(2008)

ΕΔΡΑ: Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια, Τ.Κ. 15235

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012

δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ

Αρμόδια Υπηρεσία -- Νομαρχία : Αθηνών-Ανατολικός τομέας

Διεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR.

Ημερομηνία Εγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Μάρτιος 2013

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ανδρέας Δ. Τσαμάκης A.M. ΣΟΕΛ 17101

Ελεγκτική εταιρία : ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕΟΕΛ

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη -- θέματα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 240.346,48 268.925,61 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 341.455,40 111.793,00

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για :

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 6.593,10 6.593,10 Αποσβέσεις 30.859,13 40.595,57

Αποθέματα 1.835.298,27 2.040.382,25 Απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Απαιτήσεις από Πελάτες 1.730.887,28 1.892,75 Προβλέψεις 0,00 1.908,36

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 140.620,81 227.610,32 Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις 0,00 0,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 Αποτελέσματα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.953.745,94 2.545.404,03 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14,60 12,00

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 300.000,00 κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 594.964,72 316.111,11 Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 205.083,98 1.272.306,50

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρείας (α) 894.964,72 616.111,11 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -1.626.587,94 209.968,08

Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 1.055.490,62 -1.625.087,15

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 894.964,72 616.111,11 Μείον:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -14,60 -12,00

Προβλέψεις / Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 134.947,98 96.296,26 Καταβεβλημένοι φόροι -2.398,38 -13.389,60

Βραχυπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις 0,00 0,00 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.923.833,24 1.832.996,66 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.902,81 -1.905,24

Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα περιουσιακά Επενδυτικές δραστηριότητες 

στοιχεία προοριζόμενα για πώληση 0,00 0,00 Απόκτηση θυγατρικών,συγγενών,κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 3.058.781,22 1.929.292,92 Εισπράξεις από πώληση επενδυτικών τίτλων (μετοχές, αξιόγραφα) 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 3.953.745,94 2.545.404,03 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.280,00 -3.308,44

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 0,00

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31/12/2012 31/12/2011 Τόκοι εισπραχθέντες -- Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2012 και 01.01.2011) 616.111,11 494.798,53 Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

και διακοπείσες δραστηριότητες) 278.853,62 121.312,58 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.280,00 -3.308,44

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Διανεμηθέντα Μερίσματα 0,00 0,00 Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 0,00 0,00 Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Διαφορές μετατροπής Ισολογισμών σε Ξ.Ν. 0,00 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα) 894.964,73 616.111,11 Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 1/1 - 31/12/12 1/1 - 31/12/11 Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 13.206,75 2.847,40 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 3.219.149,99 3.531.182,29 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

Σύνολο πωλήσεων 3.232.356,74 3.534.029,69 & ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.622,81 -5.213,68

Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) -0,35 126,62 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 1.332,52 6.546,20

Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 2.955,33 1.332,52

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -755.501,19 -1.679.676,52

Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -2.096.687,15 -1.717.848,86

Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες 366.961,30 133.783,53 Οι συναλλαγές (01.01-31.12.12) και (01.01-31.12.11) καθώς και τα υπόλοιπα 31.12.12 και 31.12.11 με τα συνδεδεμένα 

Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών προς αυτή μέρη κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, έχουν ως εξής : 31/12/2012 31/12/2011

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 341.470,00 111.805,00  -- Εσοδα 3.232.195,74 3.531.182,29

Κέρδη / ζημιές προ φόρων 341.455,40 111.793,00  -- Εξοδα 2.269.215,77 1.757.613,79

Κέρδη / ζημίες μετά από φόρους (Α) 278.853,62 121.312,58  -- Απαιτήσεις 1.728.729,76 0,00

    -- Ιδιοκτήτες μητρικής 278.853,62 121.312,58  -- Υποχρεώσεις 2.140.068,62 997.556,57

    -- Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00  -- Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών διοίκησης 0,00 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00  -- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της  διοίκησης 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 278.853,62 121.312,58  -- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της  διοίκησης 0,00 0,00

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες Εταιρείας

Δικαιώματα Μειοψηφίας 0,00 0,00

Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε € 4,6476 2,0219

Κέρδη / ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 372.329,13 152.400,57

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή € 0,0000 0,0000

Βριλήσσια  29 Mαρτίου 2013

                O Πρόεδρος του Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Διευθυντής του Λογιστηρίου

                                ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ LEWIS NIGEL-DAVID

                                     Α.Δ.Τ. Φ 355271 Αρ. Διαβατηρίου 704482770 Α.Δ.Τ. ΑΗ 622464 Αρ. Αδείας Α' 52728

        Κωνσταντίνος Πολίτης

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες , που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις,στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 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,  WWW.HELFISH.GR όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου 
του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.  

 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Τα θέματα έμφασης στην Έκθεση 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 235 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 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 31.12.2012  
& 31.12.2011 ανέρχονταν αντίστοιχα σε 12 & 12 άτομα. 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 51%. 5. Στη λήξη της τρέχουσας χρήσεως 1.1.2012-31.12.2012 δεν κατέχονταν από την εταιρεία μετοχές της  εταιρείας. 6. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012 δεν 
υπήρξαν ποσά που να καταχωρήθηκαν απ'ευθείας στην καθαρή θέση. 7. Κατά την παρούσα χρονική στιγμή οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις  της εταιρείας περίπου είναι (σε χιλ € ):                                           

-- Ασφαλιστικοί Οργανισμοί       139    -- Αμοιβές προσωπικού    76,      -- Φόροι     20  


