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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)

KAΛΛΟΝΗ É×ÈÕÏÊÁËËÉÅÑÃÅÉÅÓ 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 ΚΑΛΛΟΝΗ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 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 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 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 5 & 11 άτοµα. 4.
Η συνολική πρόβλεψη για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχεται στο ποσό των 22.494,31 ~(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 39.067,34 ~. 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 : α). Οι επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων ποσού 113.625,71 ~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. Στην τρέχουσα χρήση 1.1.2008 -
31.12.2008 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 €) : 

-- Προµηθευτές - επιταγές πληρωτέες που έχουν λήξει 83
-- Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 15
--Αµοιβές προσωπικού 7

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 1.065.830,89
-- Εξοδα 1.085.037,01
-- Απαιτήσεις 0,00
-- Υποχρεώσεις 1.575.047,65
-- 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

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρµόδια Υπηρεσία -- Νοµαρχία : Nοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ν.Πειραιά
∆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 396.875,82 481.030,11
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,01 0,01
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.170,23 464,23
Αποθέµατα 2.067.717,47 2.331.512,25
Απαιτήσεις από Πελάτες 20.719,35 20.582,50
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 119.931,94 212.268,49−−−−−−−−−−−ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.607.414,82 3.045.857,59============== ==============

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 255.000,00
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης -106.607,82 514.603,39
Σύνολο Καθαρής Θέσης µετόχων Εταιρείας (α) 193.392,18 769.603,39
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 0,00 0,00
Σύνολο Καθαρής θέσης (γ)=(α)+(β) 193.392,18 769.603,39
Προβλέψεις / Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 128.990,97 191.468,11
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 2.285.031,67 2.084.786,09
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 2.414.022,64 2.276.254,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 2.607.414,82 3.045.857,59============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ KAÈÁÑÇÓ ÈÅÓÇÓ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2008 31.12.2007

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως 
(01.01.2008 και 01.01.2007) 769.603,39 744.646,32
Κέρδη (ζηµίες) της χρήσεως µετά από φόρους -621.211,22 -24.957,07
∆ιανεµηθέντα Μερίσµατα 0,00 0,00
Λοιπές µεταβολές (προσ/γή δικαιωµάτων µειοψηφίας
λόγω αύξησης κεφαλαίου) 45.000,00 0,00
Προσαρµογή αναβαλλόµενων φόρων 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Καθαρή θέση λήξης περιόδου 
(31.12.2008 και 31.12.2007) 193.392,17 769.603,39============== ==============

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÔÁÓÔÁÓÇÓ ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 37.484,75 20.626,30
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 1.029.431,64 547.861,12−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κύκλος εργασιών 1.066.916,39 568.487,42
Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 2.476,00 1.986,82
Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -599.084,64 757.631,78
∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων -1.021.347,21 -1.221.033,39
Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες -588.524,21 86.446,33
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσµάτων(EBIT) -651.441,19 55.945,30
Κέρδη προ φόρων -668.082,10 52.320,36−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Κέρδη µετά από φόρους -621.211,22 24.957,07============== ==============
Κατανέµονται σε:
Μετόχους Εταιρείας -621.211,22 24.957,07
Μετόχους Μειοψηφίας 0,00 0,00
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε ~ -62,12 2,50
Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -570.396,26 139.950,42
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή ~ 0,00 0,00

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÔÁÌÉÁÊÙÍ ÑÏÙÍ ×ÑÇÓÇÓ

ÐïóÜ åêöñáóìÝíá óå åõñþ 31.12.2008 31.12.2007

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò:
Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -668.082,10 52.320,36
Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 0,00 0,00
Πλέον / µείον προσαρµογές για :
Αποσβέσεις 81.044,93 100.363,50
Αποµειώσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00
Προβλέψεις 0,00 400,00
Επιχορηγήσεις παγίων αναλογούσες στις αποσβέσεις -15.606,25 -16.358,38
Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας 16.534,71 -1.218,40
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 112,21 3.624,94
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 263.794,78 -1.042.985,07
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 92.515,65 267.180,06
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 225.362,57 671.729,32
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -112,21 -3.624,94
Καταβεβληµένοι φόροι -26.116,99 -25.726,95
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / εκροών από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) -30.552,70 5.704,44−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−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 -13.425,35 -25.960,34
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων 
και άυλων παγίων στοιχείων 0,00 1.500,00
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) -13.425,35 -24.460,34−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 45.000,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -121.639,73
Εξoφλήσεις υποχρεώσεων από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0,00 0,00
Μερίσµατα πληρωθέντα 0,00 0,00
Χρηµατοδοτικές ροές από
διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Σύνολο εισροών / εκροών από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 45.000,00 -121.639,73−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
& ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) 1.021,95 -140.395,63
Ταµειακά διαθέσιµα και 
ισοδύναµα έναρξης χρήσης 3.197,55 143.593,18−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−Ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.219,50 3.197,55============== ==============
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Αντιπρόεδρος Ιωάννης Κατσιβέλης
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