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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2015 έως 31 ∆εκεµβρίου 2015
δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ

Αρµόδια Υπηρεσία -- Νοµαρχία : Υπουργείο Οικονοµίας ,Υποδοµών ,Ναυτιλίας και Τουρισµού/Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή /

                                                   Γενική ∆ιεύθυνση Αγοράς/∆ιεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.Μ.Η/Τµήµα Εισηγµένων Α.Ε και Αθλητικών Α.Ε

∆ιεύθυνση διαδικτύου : WWW.HELFISH.GR. Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Ηµεροµηνία Εγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Σεπτεµβρίου 2019 Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Κατσιβέλης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ανδρέας ∆ηµ. Τσαµάκης Α.Μ. ΣΟΕΛ 17101 Αντιπρόεδρος Nigel Lewis

Ελεγκτική εταιρία :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Μέλος Μάνεσης Αντώνιος 

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Αρνητική Γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                         Ο Όµιλος                         Η Εταιρεία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ                 Ο Όµιλος                 Η Εταιρεία

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31.12.2015  31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 (ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες 

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 12.871.807,85 14.263.601,36 10.864.552,37 12.074.927,91 Κέρδη προ φόρων (συνεχιζόµενες δραστηριότητες) -26.260.432,52 -19.763.428,80 -23.210.643,58 -17.785.310,18

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη προ φόρων (διακοπείσες δραστηριότητες) 10.267,44 0,00 0,00 0,00

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 1.130.424,04 1.143.660,77 42.003,28 52.739,99 Πλέον / µείον προσαρµογές για :

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.386.636,37 1.372.693,42 5.506.341,54 4.663.090,51 Αποσβέσεις 1.376.435,19 1.437.163,16 1.195.545,29 1.247.669,19

Αποθέµατα 9.960.479,90 26.685.929,01 8.728.544,99 22.762.235,27 Τόκοι έσοδα/έξοδα από προεξόφληση υποχρεώσεων 712.709,89 517.959,35 712.709,89 517.959,35

Απαιτήσεις από Πελάτες 8.053.908,88 16.448.772,67 10.661.108,06 19.098.893,27 Προβλέψεις 6.320.282,57 235.259,80 6.100.000,00 689.047,72

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 2.895.859,21 4.259.259,73 2.588.071,10 3.842.207,89 Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 0,00 0,00 0,00

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων πάγιου εξοπλισµού -266.915,48 -160.767,40 -199.352,87 -129.943,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 37.299.116,25 64.173.916,96 38.390.621,34 62.494.094,84 Αποτελέσµατα(έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας 230,37 -9.512,12 0,00 -690,50

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.181.458,98 1.807.194,49 2.113.391,58 1.741.317,37

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 9.420.900,00 Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων -54.959.811,13 -30.848.257,37 -50.005.829,04 -27.636.942,17 κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) -45.538.911,13 -21.427.357,37 -40.584.929,04 -18.216.042,17 Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 16.725.449,11 13.780.884,95 14.033.690,28 13.580.836,29

Μη ελέγχουσες συµµετοχές (β) -36.658,67 256.790,83 0,00 0,00 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.264.347,57 2.270.609,36 3.467.676,51 571.127,72

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) -45.575.569,80 -21.170.566,54 -40.584.929,04 -18.216.042,17 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -4.077.499,88 520.364,95 -4.187.192,15 136.820,71

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 Μείον:

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.537.651,59 10.060.068,90 1.301.284,20 9.835.796,04 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα -182.332,52 -824.459,17 -180.551,02 -821.306,15

Βραχυπρόθεσµες δανειακές  υποχρεώσεις 49.848.606,01 48.023.386,27 48.255.851,36 46.496.900,43 Καταβεβληµένοι φόροι -13.979,98 -25.009,39 0,00 -9.334,94

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 31.488.428,45 27.261.028,33 29.418.414,82 24.377.440,54 Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -437.396,36 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -647.375,62 -213.740,81 -154.726,07 -261.806,90

στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00 Επενδυτικές δραστηριότητες 

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 82.874.686,05 85.344.483,50 78.975.550,38 80.710.137,01 Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων  στοιχείων -129.713,62 -75.864,73 -64.233,94 -72.879,73

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 37.299.116,25 64.173.916,96 38.390.621,34 62.494.094,84 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και αύλων παγίων στοιχείων 100.207,32 10.800,00 96.207,32 800,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ                         Ο Όµιλος                         Η Εταιρεία Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων 156.041,12 0,00 0,00 0,00

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01.01.2015 και 01.01.2014) -21.170.566,54 -3.722.286,17 -18.216.042,17 -2.400.366,37 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 126.534,82 -65.064,73 31.973,38 -72.079,73

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (συνεχιζόµενες Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

και διακοπείσες δραστηριότητες) -24.405.003,26 -17.448.280,37 -22.368.886,87 -15.815.675,79 Μεταβολή δεσµευµένων καταθέσεων 0,00 341.376,00 0,00 341.376,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα) -45.575.569,80 -21.170.566,54 -40.584.929,04 -18.216.042,16 Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 348.030,00 0,00 0,00 0,00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ                               Ο Όµιλος                        Η Εταιρεία

(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) ποσά εκφρασµένα σε ευρώ 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 348.030,00 341.376,00 0,00 341.376,00

Πωλήσεις (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 5.824.320,57 8.558.240,46 8.345.812,36 12.607.208,09 Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 14.443.144,19 26.026.072,63 12.364.892,25 23.474.620,62 & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) -172.810,80 62.570,46 -122.752,69 7.489,37

Σύνολο πωλήσεων 20.267.464,76 34.584.313,09 20.710.704,61 36.081.828,71 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 236.993,18 177.857,52 178.589,15 171.099,78

Μικτό κέρδος (Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία) 331.289,77 461.684,02 1.196.607,61 1.630.370,70 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 64.182,38 240.427,98 55.836,46 178.589,15

Επίπτωση επιµέτρησης βιολογικών  

περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία -16.562.354,47 -13.913.315,95 -13.877.370,83 -13.739.493,32 Οι συναλλαγές (1.1.2015 -- 31.12.2015) και υπόλοιπα (31.12.2015) µε τα συνδεδεµένα προς αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής : 

∆απάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -11.968.402,02 -24.073.145,69 -10.793.317,86 -20.997.490,91 Ο Όµιλος Η Εταιρεία

Μικτό αποτέλεσµα από τις δραστηριότητες -13.756.322,53 -11.498.704,98 -11.109.188,83 -9.631.992,91  -- Εσοδα  27.853,72 4.740.997,15

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών  -- Εξοδα 6.097.400,82 7.547.253,40

και επενδυτικών αποτελεσµάτων -23.355.967,95 -17.448.549,77 -20.384.739,75 -15.527.477,84  -- Απαιτήσεις 154.582,62 3.797.002,28

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων -26.250.165,08 -19.763.428,80 -23.210.643,57 -17.785.310,17  -- Υποχρεώσεις 1.197.790,57 405.037,95

Κέρδη / ζηµίες µετά από φόρους (Α) -25.167.457,58 -17.497.428,11 -22.368.886,86 -15.815.675,78  -- Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών διοίκησης 207.487,78 207.487,78

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -24.874.008,08 -17.348.167,34 -22.368.886,86 -15.815.675,78  -- Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 73.350,19 73.350,19

    -- Μη ελέγχουσες συµµετοχές -293.449,50 -149.260,77 0,00 0,00  -- Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της  διοίκησης 377.323,50 377.323,50

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 762.454,32 49.147,76 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α+Β) -24.405.003,26 -17.448.280,35 -22.368.886,86 -15.815.675,78

    -- Ιδιοκτήτες µητρικής -24.111.553,76 -17.299.019,58 0,00 0,00

    -- Μη ελέγχουσες συµµετοχές -293.449,50 -149.260,77 0,00 0,00

Κέρδη /ζηµίες µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € -0,8185 -0,5709 -0,7361 -0,5204

Κέρδη / ζηµίες προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων -22.246.448,24 -16.172.154,01 -19.388.547,33 -14.409.752,14

Χαλάνδρι 26 Σεπτεµβρίου  2019

                O Πρόεδρος του ∆.Σ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Λογιστής

                IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ NIGEL LEWIS ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

                Α.∆.Τ.Φ 355271 Αρ.∆ιαβ. 704482770 Α.∆.Τ.  ΑΗ 622464  Α.Μ.Ο.Ε.Ε 52728/Α Τάξης

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 σεΤα 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

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. 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. Επιπλέον  δε, το 
Πολυµελλές Πρωτοδικείο Αθηνών  µε την  υπ΄αριθ. 1078/21.11.2014 απόφασή του  δεν επικύρωσε την κατ’ άρθρο 106β Ν3588/2007   συµφωνία εξυγίανσης ,  η δε έφεση της εταιρείας για την ευδοκίµηση της συµφωνίας εξυγίανσης οµοίως δεν έγινε δεκτή από το Εφετείο Αθηνών.  Τα γεγονότα αυτά αποτελούν ενδείξεις αδυναµίας 
οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας στο µέλλον β) τα αποθέµατα  δεν είναι ασφαλισµένα, γ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας λόγω συσσωρευµένων ζηµιών, έχουν καταστεί αρνητικά και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 48 του Κ.Ν 2190/1920. δ) Η Εταιρεία 
εµφανίζει µειωµένο κύκλο εργασιών, συνεχόµενα ζηµιογόνα αποτελέσµατα, αρνητικό κεφάλαιο κίνησης, αδυναµία δηµιουργίας θετικών ταµειακών ροών και αυξανόµενες ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις απόρροιας του αυξηµένου κινδύνου ρευστότητας.
2. O αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 184 άτοµα για την Εταιρεία και 205 άτοµα για το Όµιλο,  ενώ ήταν 307  άτοµα για την Εταιρεία και 340 για τον Όµιλο την αντίστοιχη περσινή περίοδο.  
3. ∆εν υπήρξε αλλαγή στη µέθοδο ενοποίησης. ∆εν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 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 ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Α.Ε.",  Χαλάνδρι Αττικής, ποσοστό 51% 4). "HELLENIC FISHFARMING CZ SRO", Πράγα Τσεχίας, ποσοστό 100% (βλέπε σχετικά και σε 
σηµείωση Νο.1.4 των επεξηγηµατικών σηµειώσεων επί των  οικονοµικών καταστάσεων της 31/12/2015. Την 27/9/2015 η συµµετοχή της εταιρεία στην εταιρρεία "ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ" από 100% έπεσε στο 46,29% λόγω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της η οποία αύξηση καλύφθηκε απο τρίτο. Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της 
31/12/2015 περιλαµβάνονται και τα αποτελέσµατα  της εταιρείας "ΚΑΛΛΟΝΗ ΑΕ" τα οποία ανέρχονται σε κέρδη µετά από φόρους ποσού 14.251,66€.
4. Τα βασικά κέρδη και ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία 
5 .Επί των ακινήτων της µητρικής Εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού 16.696.176,00 €, και επί των αποθεµάτων έχουν  συσταθεί  ενέχυρα επί της µητρικής εταιρείας συνολικής αξίας 27.005.500,70 €, και της θυγατρικής «Αστερίας ΑΕ» ποσού 1.261.925,00 €. 
6. Τηρήθηκαν οι ίδιες βασικές λογιστικές αρχές µε την 31.12.2014.
7. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία των εταιρειών του οµίλου. 
8. Στη λήξη της τρέχουσας περιόδου 1.1.2015 -- 31.12.2015 δεν κατέχονταν, από την εταιρεία και τις θυγατρικές εταιρείες, µετοχές της  εταιρείας.
9. 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 31.12.2015. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις οι 
οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά των απαιτήσεων ανέρχονται για τον όµιλο στο ποσό των 17.634.668,00  €, και για την εταιρεία στο ποσό των  16.594.979,10  € (αναλυτική περιγραφή βλέπε στη σηµείωση Νο 2.6 και Νο 2.8 των οικονοµικών καταστάσεων της  31.12.2015 ). 


