∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές
Καταστάσεις
Της χρήσης
από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005
σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής
Πληροφόρησης , που έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. την 10 Μαρτίου 2006 και έχουν
δηµοσιοποιηθεί µέσω του τύπου και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
www.diassa.gr.Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν
στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένα γενικά οικονοµικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την
ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου,
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. Επίσης επισηµαίνεται ότι χάριν
απλοποίησης, στα δηµοσιευθέντα στο τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες
συµπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων .

Λεωνίδας Βαρδάκης
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρίας
«∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του
Οµίλου εταιριών «∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε » , της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31
∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας .
Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών
καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο .
Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα
∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα . Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού
έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι
απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις . Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε
δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις . Ο έλεγχος επίσης περιλαµβάνει την αξιολόγηση των
λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της
παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσής µας .
Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την
οικονοµική θέση της εταιρίας την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του
Οµίλου (του οποίου η Εταιρία τυγχάνει µητρική), κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα
αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων
κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της Εταιρίας και του Οµίλου της χρήσεως που έληξε αυτή
την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, που
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.
Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου :
Εφιστούµε την προσοχή σας στη σηµείωση 25 που παρατίθεται στο Προσάρτηµα
των οικονοµικών καταστάσεων, στην οποία γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι οι φορολογικές δηλώσεις της
µητρικής εταιρείας για τις χρήσεις 2003 µέχρι 2005 και των θυγατρικών της δεν έχουν εξετασθεί από τις
φορολογικές αρχές, µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και οριστικοποιηθούν . Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις
οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε το θέµα αυτό .

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε. Λ.17161
Σ.Ο.Λ. α.ε.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ
ποσά εκφρασµένα σε €
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων έναρξης χρήσης
Αγορές βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων λήξης χρήσης

Ο Όµιλος
Σηµείωση

1

Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία κατά
την λήξη της χρήσης
Πωλήσεις Εµπορευµάτων και λοιπών
αποθεµάτων

1

Αναλώσεις

Η Εταιρία

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

-18.433.440,64

-16.523.018,36

-16.163.037,45

-12.541.883,08

-3.115.890,29

-3.695.269,16

-3.115.890,29

-3.695.269,16

17.132.405,25

12.857.184,90

14.878.604,38

9.120.662,32

22.507.040,01

19.154.007,95

19.862.069,05

16.163.037,45

18.090.114,33

11.792.905,33

15.461.745,69

9.046.547,53

4.495.223,12

7.261.140,21

5.657.715,72

4.716.743,52

-11.511.714,16

-10.300.222,29

-12.802.617,08

-7.722.806,62

Aµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
∆ιάφορα εξοδα
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα

2

-3.991.342,60
-728.993,06
-876.901,53
-1.593.218,70
-1.047.984,91
-264.948,46

-2.953.424,62
-591.466,65
-594.092,90
-1.537.469,29
-1.084.270,22
-36.299,46

-2.586.526,62
-567.321,93
-622.551,13
-1.411.679,03
-685.776,11
-171.568,00

-1.412.669,98
-321.358,50
-368.363,84
-1.579.400,85
-698.686,28
-11.882,83

Άλλα έσοδα

3

1.320.721,76

355.642,12

1.215.443,92

148.872,20

3.890.955,79

2.312.442,23

3.486.865,43

1.796.994,35

-812.893,70

-837.215,34

-587.869,93

-614.510,17

3.078.062,09
22.904,02

1.475.226,89
15.451,11

2.898.995,50
0,00

1.182.484,18
0,00

3.100.966,11

1.490.678,00

2.898.995,50

1.182.484,18

-904.996,63

-382.817,83

-849.570,59

-244.917,94

2.195.969,48

1.107.860,17

2.049.424,91

937.566,24

2.171.584,59
24.384,89

1.096.464,71
11.395,46

2.049.424,91

937.566,24

0,22

0,11

0,21

0,10

Λειτουργικό κέρδος
Χρηµατοοικονοµικό κόστος
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Κέρδη συνήθων εργασιών
Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρό κέρδος (ζηµία) από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
Αποδιδόµενο σε:
Μετόχους Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Κέρδη (ζηµίες) κατά µετοχή από
συνεχιζόµενες δραστηριότητες
αποδιδόµενα στους µετόχους της
µητρικής-βασικά σε ευρώ

25

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟY
Ποσά εκφρασµένα σε €

Ο Όµιλος
Σηµείωση

31/12/2005

Ενσώµατα Πάγια Στοιχεία

5

Η Εταιρία

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

10.364.125,53

8.583.707,08

5.609.911,39

3.739.191,77

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Άυλα πάγια

6

714.300,15

513.586,00

172.727,43

8.926,24

Επενδύσεις σε θυγατρικές

7

0,00

0,00

4.055.392,27

4.307.245,41

Επενδύσεις σε συγγενείες επιχειρήσεις
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία διαθέσιµα προς
πώληση

8

145.542,20

150.121,11

134.670,00

134.670,00

9

12.594,00

24.332,81

12.594,00

24.332,81

Λοιπές απαιτήσεις

10

19.721,22

17.584,82

10.321,97

7.635,57

11.256.283,10

9.289.331,82

9.995.617,06

8.222.001,80

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα

11

1.439.026,01

1.794.105,27

576.864,65

517.277,74

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

12

22.507.040,01

19.154.007,95

19.862.069,05

16.163.037,45

Πελάτες
Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία
µέσω αποτελεσµάτων

13

6.644.444,79

8.268.660,00

4.460.638,45

5.122.180,33

14

1.112,71

400.429,80

1.112,71

400.429,80

Λοιπές απαιτήσεις

15

1.587.955,38

1.561.862,37

1.422.539,13

787.872,25

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα

16

5.605.148,47

413.847,28

5.508.168,01

263.882,23

37.784.727,37

31.592.912,67

31.831.392,00

23.254.679,80

49.041.010,47

40.882.244,49

41.827.009,06

31.476.681,60

4.573.335,00

4.573.335,00

4.573.335,00

4.573.335,00

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα
στους µετόχους της µητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο

17

Υπέρ το άρτιο

18

360.066,45

360.066,45

360.066,45

360.066,45

Λοιπά αποθεµατικά

18

5.673.666,90

4.205.908,94

5.125.219,60

3.584.306,90

Αποτελέσµατα εις νέον

19

1.812.303,81

1.288.491,44

2.010.801,03

1.585.529,69

12.419.372,16

10.427.801,83

12.069.422,08

10.103.238,04

Καθαρή Θέση µετόχων Εταιρίας
∆ικαιώµατα Μειοψηφίας

655.602,71

631.217,82

0,00

0,00

Σύνολο Καθαρής Θέσης

13.074.974,87

11.059.019,65

12.069.422,08

10.103.238,04

4.610.525,00

1.717.064,76

4.250.000,00

1.250.000,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια

20

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος

21

985.191,86

199.084,97

761.676,52

118.939,85

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους

22

166.050,97

125.532,03

127.965,47

95.251,09

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων

23

1.978.371,82

1.717.620,60

718.412,41

835.527,37

7.740.139,65

3.759.302,36

5.858.054,40

2.299.718,31

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές

24

14.066.769,71

14.107.977,13

12.057.143,96

9.919.060,09

Τρέχων φόρος εισοδήµατος

25

165.620,25

309.738,15

73.348,11

283.990,33

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

20

13.099.255,45

10.553.460,33

11.160.596,92

8.024.755,66

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

26

894.250,54

1.092.746,87

608.443,59

845.919,17

28.225.895,95

26.063.922,48

23.899.532,58

19.073.725,25

Σύνολο υποχρεώσεων

35.966.035,60

29.823.224,84

29.757.586,98

21.373.443,56

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

49.041.010,47

40.882.244,49

41.827.009,06

31.476.681,60
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ποσά εκφρασµένα σε €
ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπα 01.01.2004
Μεταβολές
λογιστικών µεθόδων
και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα
υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής
θέσης 01.01 31.12.2004
Αναπροσαρµογή
ενσωµάτων παγίων
Καθαρό κέρδος
(ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα
περιόδου
Συνολικό κέρδος
(ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα
πληρωθέντα
Εξαγορά επι
πλέον ποσοστού
θυγατρικών
Σχηµατισµός
αποθεµατικών

4.573.335,00

Υπόλοιπα 31.12.2004

4.573.335,00

Υπόλοιπα 01.01.2005
Μεταβολές
λογιστικών µεθόδων
και διορθώσεις λαθών
∆ιορθωµένα
υπόλοιπα
Μεταβολές καθαρής
θέσης 01.01 31.12.2005
Καθαρό κέρδος
(ζηµία) που
αναγνωρίσθηκε στην
καθαρή θέση
- Αποτέλεσµα
περιόδου
Συνολικό κέρδος
(ζηµία) περιόδου
- Μερίσµατα
πληρωθέντα
Σχηµατισµός
αποθεµατικών
Συµµετοχή ιδίων
κεφαλαίων σε
επενδυτικό
πρόγραµµα
Υπόλοιπα 31.12.2005

4.573.335,00

4.573.335,00

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

360.066,45

3.114.791,60

1.032.726,67

9.080.919,72

1.203.124,48

10.284.044,20

113.484,96

113.484,96

-113.484,96

0,00

1.146.211,63

9.194.404,68

1.089.639,52

10.284.044,20

360.066,45

3.114.791,60

0,00

0,00

0,00

389.357,23

389.357,23

Σύνολο

∆ικαιώµατα
Μειοψηφίας

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

∆ιαφοράΥπέρ
το άρτιο

389.357,23

0,00

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ

389.357,23

389.357,23

0,00

389.357,23

389.357,23

1.096.464,71

1.096.464,71

11.395,46

1.107.860,17

1.096.464,71

1.485.821,94

11.395,46

1.497.217,40

-252.424,79

-252.424,79

-252.424,79

-469.817,16

-469.817,16

701.760,11

-701.760,11

360.066,45

4.205.908,94

1.288.491,44

10.427.801,83

631.217,82

11.059.019,65

4.573.335,00

360.066,45

4.205.908,94

1.288.491,44

10.427.801,83

631.217,82

11.059.019,65

4.573.335,00

360.066,45

4.205.908,94

1.288.491,44

10.427.801,83

631.217,82

11.059.019,65

2.171.584,59

2.171.584,59

24.384,89

2.195.969,48

2.171.584,59

2.171.584,59

24.384,89

2.195.969,48

-180.014,26

-180.014,26

360.066,45

116.663,21

-116.663,21

1.351.094,75

-1.351.094,75

5.673.666,90

1.812.303,81
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12.419.372,16

-180.014,26

655.602,71

13.074.974,87

ΑΠΟ∆Ι∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

∆ιαφοράΥπέρ
το άρτιο

Λοιπά
αποθεµατικά

Αποτελέσµατα
εις νέον

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης

Υπόλοιπα 01.01.2004
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις
λαθών

4.573.335,00

360.066,45

2.786.533,70

1.473.883,52

9.193.818,67

∆ιορθωµένα υπόλοιπα

4.573.335,00

360.066,45

2.786.533,70

1.473.883,52

9.193.818,67

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2004
Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση

224.277,92

224.277,92

224.277,92

Αποτέλεσµα περιόδου
Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

224.277,92

Μερίσµατα πληρωθέντα
Σχηµατισµός αποθεµατικών

224.277,92
937.566,24

937.566,24

937.566,24

1.161.844,16

-252.424,79

-252.424,79

573.495,28

-573.495,28

Υπόλοιπα 31.12.2004

4.573.335,00

360.066,45

3.584.306,90

1.585.529,69

10.103.238,04

Υπόλοιπα 01.01.2005
Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις
λαθών

4.573.335,00

360.066,45

3.584.306,90

1.585.529,69

10.103.238,04

∆ιορθωµένα υπόλοιπα

4.573.335,00

0,00
360.066,45

3.584.306,90

1.585.529,69

10.103.238,04

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01 - 31.12.2005
Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε
στην καθαρή θέση
Αποτέλεσµα περιόδου

2.049.424,91

2.049.424,91

Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου

2.049.424,91

2.049.424,91

-180.014,27

-180.014,27
96.773,40

Μερίσµατα πληρωθέντα
Συγχώνευση µε απορρόφηση RED HOOK ΕΠΕ, Θ.∆ ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΕ

91.252,10

5.521,30

Σχηµατισµός αποθεµατικών
Συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων σε επενδυτικό
πρόγραµµα

98.565,85

-98.565,85

1.351.094,75

-1.351.094,75

5.125.219,60

2.010.801,03

Υπόλοιπα 31.12.2005

4.573.335,00

360.066,45
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12.069.422,08

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ποσά εκφρασµένα σε €
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων

01/01-31/12/2005

01/01-31/12/2004

3.100.966,11

1.490.678,00

Αποσβέσεις

1.047.984,91

Προβλέψεις

310.566,50
-213.641,40

01/01-31/12/2005

01/01-31/12/2004

2.898.995,50

1.182.484,18

1.084.270,22

685.776,11

698.686,28

619.840,13

508.390,51

709.944,46

-199.555,62

-117.114,96

-49.404,28

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Ζηµία από καταστροφή συσκευστηρίου
Αποσβέσεις επιχ.παγιων
Συναλλαγµατικές διαφορές
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε
τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

-22.904,02

-15.451,11

812.893,70

837.215,34

587.869,93

614.510,17

-2.997.952,80

-4.045.095,46

-3.758.618,51

-4.941.177,70

2.007.041,70

205.638,33

301.758,69

911.298,38

61.566,41

5.296.532,12

1.900.608,29

4.306.902,31

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

-812.893,70

-837.215,34

-587.869,93

-614.510,17

Καταβεβληµένοι φόροι

-263.007,64

-606.582,71

-283.990,33

-403.775,98

3.030.619,77

3.830.273,90

2.135.805,30

2.414.957,65

-269.514,50

-726.384,66

-269.514,50

-517.601,60

-2.933.464,65

-1.691.481,13

-2.681.244,26

-823.419,10

48.374,09

23.340,65

38.488,37

5.709,81

706,18

12.217,42

9.584,67

43,30

-3.153.898,88

-2.382.307,72

-2.902.685,72

-1.335.267,59

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και
λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων
παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια

5.439.255,36

Εξοφλήσεις δανείων

6.135.841,26
-965.220,05

-695.049,85

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές
µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης
περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου

-124.675,06

-252.183,77

-124.675,06

-252.183,77

5.314.580,30

-1.217.403,82

6.011.166,20

-947.233,62

5.191.301,19

230.562,36

5.244.285,78

132.456,44

413.847,28

183.284,92

263.882,23

131.425,74

5.605.148,47

413.847,28

5.508.168,01

263.882,18
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∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε για έγκριση, σύµφωνα µε το νόµο
και το Καταστατικό της εταιρίας, τις επισυναπτόµενες οικονοµικές καταστάσεις
καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας µας και του
Οµίλου , που καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2005 έως
31 ∆εκεµβρίου 2005 και να σας εκθέσουµε τα ακόλουθα, σχετικά µε τη
δραστηριότητα των εταιριών του Οµίλου κατά τη διάρκεια της χρήσεως, την
οικονοµική θέση και την προβλεπόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πορεία τους,
στις αµέσως επόµενες χρήσεις.
Οι κυριότεροι ∆είκτες του Οµίλου και της εταιρίας έχουν ως εξής :
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

22,95%

22,72%

23,90%

26,12%

Ξένα προς ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων / Ίδια κεφάλαια

2,75

2,70

2,47

2,12

∆ανειακή επιβάρυνση
Σύνολο υποχρεώσεων / Ενεργητικό

0,73

0,73

0,71

0,68

Κάλυψη χρηµατοοικονοµικών εξόδων
Κέρδη προ φόρων και τόκων / Τόκοι

4,79

2,76

5,93

2,92

Ρευστότητας
Γενική ρευστότητα
ΜΟ κυκλοφορούντος / ΜΟ
βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων

1,28

1,25

1,28

1,25

28,17%

25,70%

22,69%

25,97%

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους (%)
Λειτουργικά κέρδη / Κύκλος εργασιών
(%)

17,99%

11,49%

16,98%

12,99%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (%)
Κέρδη πρό φόρων / Κύκλος εργασιών
(%)

14,34%

7,41%

14,12%

8,55%

∆ιάρθρωσης κεφαλαίων
Βαθµός παγιοποίησης (%)
Καθαρά πάγια / Ενεργητικό (%)

Αποδοτικότητας
Περιθώριο µεικτού κέρδους (%)
Μεικτά κέρδη / Κύκλος εργασιών (%)
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Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (%)
Κέρδη πρό φόρων / ΜΟ ιδίων
κεφαλαίων (%)

25,70%

15,28%

26,15%

12,26%

8,65%

10,08%

9,51%

6,13%

131.875,78

137.796,75

171.136,00

147.206,45

Λειτουργικά κέρδη ανά απασχολούµενοι
Λειτουργικά κέρδη / Aπασχολούµενοι

23.725,34

15.838,65

29.057,21

19.116,96

Καθαρά κέρδη ανά απασχολούµενο

18.908,33

10.210,12

24.158,30

12.579,62

Αποδοτικότητα απασχολουµένων
κεφαλαίων (%)
(Κέρδη πρό φόρων +χρεωστικοί τόκοι) /
ΜΟ ενεργητικού (%)
Απασχόλησης
Πωλήσεις ανά απασχολούµενοι
Κύκλος εργασιών / Aπασχολούµενοι

α. Εξέλιξη των εργασιών
Όπως προκύπτει από τις ενοποιηµένες καταστάσεις Ο Όµιλος επέτυχε ,κατά το 2005 , αύξηση
του κύκλου εργασιών του από 20.118.325,11 ευρώ το 2004 σε 21.627.628,37 το 2005 δηλαδή
αύξηση της τάξεως του 7,5%.
Το Περιθώριο λειτουργικού κέρδους αυξήθηκε από 11,49 % το 2004 σε 17,99% το 2005
Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου προ φόρων είναι 3.100.966,11 ευρώ έναντι 1.490.678,00 ευρώ της
προηγούµενης χρήσης., δηλαδή αύξηση της τάξεως του 108 %.
Από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο Όµιλος των εταιριών και η εταιρία στη χρήση 2005
πέτυχαν πολύ θετικά αποτελέσµατα.
β. Οικονοµική θέση του Οµίλου
Ο Όµιλος , κατέχει µια σηµαντική θέση στον κλάδο του και η ανάπτυξή του είναι δυναµική και
συνεχής.
Οι οικονοµικοί του δείκτες είναι ικανοποιητικοί, αν ληφθούν µάλιστα υπόψη οι συγκεκριµένες
συνθήκες που αφορούν τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Από όσα προαναφέρθηκαν, αλλά και από µία σε βάθος µελέτη των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων, προκύπτει ότι ο Όµιλος είναι σταθερός από οικονοµική άποψη, αλλά και οι
αποδόσεις του είναι ικανοποιητικές µε βάση µάλιστα τις ιδιοµορφίες του κλάδου και το κόστος
της ανάπτυξης που επωµίζεται σήµερα για να επιτύχει σηµαντικότερες µελλοντικές αποδόσεις.
γ. Προβλεπόµενη πορεία
Η Εταιρία στις 5 Ιανουαρίου 2006 προέβη στην υπογραφή της οριστικής σύµβασης εξαγοράς
ποσοστού 70% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε. έναντι 4.690.00,00 ευρώ.
Με την εξαγορά αυτή ο Όµιλος προσθέτει στο δυναµικό του
- Τρεις µονάδες παραγωγής δυναµικότητας 2.500 τόνων και αναµενόµενου κύκλου εργασιών 11
εκατ.ευρώ αυξάνοντας έτσι την παραγωγική βάση και το κύκλο εργασιών ,σε ενοποιηµένη βάση κατά
35%.
- Την άδεια λειτουργίας νέου ιχθυογεννητικού σταθµού , που µε την ολοκλήρωση κατασκευής του θα
αυξήσει την παραγωγή γόνου από 25 εκατ.σε 50 εκατ. Ιχθύδια.
Ο ‘Όµιλος για το 2006 αναµένει πωλήσεις 8.000 τόνους ιχθύων ,Κύκλο εργασιών 40 εκατ. ευρώ
περίπου και καθαρά κέρδη πρό φόρων 5,8 εκατ. ευρώ περίπου.
-Προγραµµατισµένες επενδύσεις κατασκευής του νέου Συσκευαστηρίου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ
για τις οποίες προβλέπεται να ενταχθούν στο νόµο 3299/2004 και να επιδοτηθούν κατά 35%
,ενώ η ίδια συµµετοχή ποσού 1.351.094,75 ευρώ θα καλυφτεί από τα κέρδη της επιχείρησης και
συγκεκριµένα από το σχηµατισµό εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεµατικού.
-Να διερευνηθούν οι δυνατότητες για την πραγµατοποίηση και άλλων εξαγορών ή την απόκτηση
συµµετοχών σε εταιρίες του κλάδου.
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δ. Υποκαταστήµατα
Η εταιρία έχει τα εξής υποκαταστήµατα :
1) στη θέση Άγιος Σεραφείµ Φθιώτιδας
2) στη θέση Ντάπιες Αχλαδίου του ∆ήµου Εχιναίων Ν. Φθιώτιδας
3) Μονάδα καλλιέργειας στη Νήσο Γλυνός Αστυπάλαια
4) Μονάδα καλλιέργειας στη θέση Κατάφι Όρµος Βαγιού Αστυπάλαια
5) Αποθήκη – συσκευαστήριο στη θέση Ανάληψη στη Νήσο Αστυπάλαια
6) Αποθήκη στη θέση Αγίου Γεωργίου Ασπροπύργου
7) Θαλάσσιος χώρος στη θέση ΚΑΝΤΑΛΙ Νήσου Πόρου .
ε. Κατεχόµενες Ίδιες µετοχές.
Οι εταιρίες του Οµίλου την 31.12.2005 δεν κατείχαν Ίδιες µετοχές.
Κύριοι Μέτοχοι, µε βάση και όσα προαναφέρθηκαν, σας καλώ να εγκρίνετε τις οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας µας και του
Οµίλου , που καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 ∆εκεµβρίου 2005.
======.======
Πειραιάς , 10 Μαρτίου 2006
Ακριβές αντίγραφο
από το Βιβλίο Πρακτικών
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Βαρδάκης Λεωνίδας
Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
Προσάρτηµα
στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
της περιόδου 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2005
(Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε Ευρώ)
Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Η ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε (η “Εταιρία’’) έχει την έδρα της στην οδό Σαλαµίνος 10
Πειραιάς . Η Εταιρία και οι θυγατρικές της δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο των
ιχθυοκαλλιεργειών και ειδικότερα στην παραγωγή γόνου από ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στην
εκτροφή ευρύαλων µεσογειακών ψαριών.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καλύπτουν την Εταιρία και τις θυγατρικές της (ο
Όµιλος ) . Θυγατρικές εταιρίες είναι όλες οι εταιρίες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από την
∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α. Β.Ε.Ε. ., είτε µε την κατοχή της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρίας στην
οποία έγινε η επένδυση , είτε µε την εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που παρέχει ο Όµιλος . Οι
οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιριών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται ο
έλεγχος .
Συγγενείς εταιρίες είναι εκείνες οι εταιρίες επί των οποίων ο Όµιλος ασκεί σηµαντική επιρροή αλλά δεν
πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως θυγατρικές . Οι ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνουν την αναλογία του Οµίλου επί των κερδών και των ζηµιών των
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συγγενών εταιριών, µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης, από την ηµεροµηνία που ο Όµιλος αποκτά τη
σηµαντική επιρροή µέχρι την ηµεροµηνία που παύει να υφίσταται η επιρροή αυτή . Όταν η αναλογία του
Οµίλου επί των ζηµιών της συγγενούς εταιρείας υπερβαίνει την απεικονιζόµενη λογιστική αξία της
επένδυσης, η λογιστική αξία της επένδυσης µειώνεται στο µηδέν και παύει η αναγνώριση περαιτέρω
ζηµιών, εκτός αν ο Όµιλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ή ενδεχόµενες υποχρεώσεις της συγγενούς εταιρείας,
πέραν εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα .
Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι διεταιρικές συναλλαγές καθώς και τα κέρδη του Οµίλου, που έχουν
προκύψει από διεταιρικές συναλλαγές και δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη (σε επίπεδο Οµίλου),
απαλείφονται κατά τη σύνταξη των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων .
Οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν προς δηµοσιοποίηση από το διοικητικό συµβούλιο την 10 Μαρτίου
2006 .
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ),
που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . Οι οικονοµικές αυτές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει
της αρχής του ιστορικού κόστους και είναι εκπεφρασµένες σε Ευρώ .

∆οµή του Οµίλου
Εταιρίες που ενοποιούνται και µέθοδος ενοποίησής τους
Οι εταιρίες του Οµίλου µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους και ποσοστά συµµετοχής, που περιλαµβάνονται
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.
Μέθοδος πλήρους ενοποίησης
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε., Σαλαµίνος 10 Πειραιάς
85,77%
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε., Σαλαµίνος 10 Πειραιάς
85%
Για πρώτη φορά
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε ., Σαλαµίνος 10 Πειραιάς
100%
Μέθοδος της Καθαρής Θέσης
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία
50%
Ακολουθούµενες Λογιστικές Αρχές
1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους ή του
τεκµαρτού κόστους που τους αποδόθηκε στο παρελθόν (πριν την 1 Ιανουαρίου 2004- ηµεροµηνία µετάβασης
στα ∆ΛΠ) µε νοµοθετικές ρυθµίσεις . Οι αξίες αυτές απεικονίζονται µειωµένες κατά (α) τις σωρευµένες
αποσβέσεις και (β) την τυχόν απαξίωση των παγίων .
Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση σηµαντικών συστατικών στοιχείων των παγίων
κεφαλαιοποιούνται . Οι υπόλοιπες µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε πάγια
περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται µόνον όταν αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη, που
αναµένεται ότι θα προκύψουν από την εκµετάλλευση των επηρεαζόµενων στοιχείων . Όλες οι άλλες
δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως
έξοδο, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους .
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων, µε βάση τη σταθερή µέθοδο απόσβεσης, καθ΄
όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων . Οι εδαφικές εκτάσεις
δεν αποσβένονται . Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής :
Βιοµηχανικά κτίρια
Λοιπά κτίρια
Μηχανήµατα και µηχανολογικός εξοπλισµός
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Μεταφορικά µέσα

40 έτη
25 έτη
5-15 έτη
3,3-5 έτη
5-10 έτη

Η εµπορική εύνοια ή υπεραξία (θετική ή αρνητική) αντιπροσωπεύει τα ποσά που καταβλήθηκαν, κατά την
απόκτηση µεριδίων συµµετοχής σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, πέραν (ή ολιγότερο) της εύλογης
αξίας των κατ΄ αναλογία αποκτηθέντων επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους . Η
αξία της αγορασθείσας εµπορικής εύνοιας (σε σχέση µε επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, που
πραγµατοποιήθηκαν πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004 – ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΛΠ) αποσβέσθηκε
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ολοσχερώς µε την κατ΄ ευθείαν αναγωγή της στα ίδια κεφάλαια . Η αξία της αγορασθείσας εµπορικής
εύνοιας, που σχετίζεται µε επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν µετά την 1 Ιανουαρίου 2004, απεικονίζεται
στον ενοποιηµένο ισολογισµό στη τιµή κτήσεώς της και αποµειώνεται, αν συντρέχουν οι σχετικές
προϋποθέσεις, µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός της οποίας συντελείται η αποµείωση .
Η αξία της αγορασθείσας εµπορικής εύνοιας (σε σχέση µε επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις)
απεικονίζεται ως µέρος της αξίας της επένδυσης .
Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο εµφανίζονται στη τιµή κτήσεώς
τους, µειωµένα κατά τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και, αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, κατά το
ποσό της αποµείωσης της αξίας τους . Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την αυτοδηµιουργούµενη εµπορική
εύνοια άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους .

Οι αποσβέσεις των άϋλων περιουσιακών στοιχείων επιβαρύνουν το λογαριασµό αποτελεσµάτων µε τη
µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ΄ όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους . Η εκτιµώµενη διάρκεια
ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως :
Λογισµικά προγράµµατα

3,3 -5 έτη

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης της αξίας τους σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Τα αποσβενόµενα
περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται και σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας
µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως. Για την εκτίµηση των ζηµιών
αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµιακών
ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.

2. Επενδύσεις
Οι επενδύσεις του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
καταχωρούµενες στ’ αποτελέσµατα.
Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που
αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων.
(β) ∆άνεια και απαιτήσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή
προσδιορισµένες πληρωµές και τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργούς αγορές.
∆ηµιουργούνται όταν ο όµιλος δίδει χρήµατα ή παρέχει αγαθά και υπηρεσίες και δεν υπάρχει
πρόθεση για την πώληση αυτών των στοιχείων.
(γ) ∆ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και την
ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους.
(δ) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να
ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12
µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού.
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται ν΄ αγοράσει ή να πωλήσει το
στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα
επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρριπτέες στη
συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές
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καταχωρούµενες στ’ αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και ο όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους
κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά
κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά
πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως
αποµειώµενα, τα κέρδη ή οι ζηµιές µεταφέρονται στ’ αποτελέσµατα.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα
σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Γα τα µη διαπραγµατεύσιµα
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση
µελλοντικών ταµιακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις και οι διακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις, µεταγενέστερα
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού ο Όµιλος εκτιµά αν υπήρχουν αντικειµενικές ενδείξεις που να
οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία είναι αποµειωµένα. Για
τους συµµετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινοµηθεί ως διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος
κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η
διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στ’ αποτελέσµατα. Οι ζηµιές
αποµείωσης των συµµετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στ’ αποτελέσµατα δεν αναστρέφονται
µέσω των αποτελεσµάτων.

3. Αποθέµατα
Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα, πρώτες ύλες, αναλώσιµα κλπ) απεικονίζονται στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή παραγωγής τους και της ρευστοποιήσιµής τους αξίας .
Ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων
. Το κόστος των αποθεµάτων προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του σταθµικού µέσου όρου και περιλαµβάνει τις
δαπάνες απόκτησης των αποθεµάτων, τις δαπάνες παραγωγής τους (εφόσον πρόκειται για ιδιοπαραγόµενα
προϊόντα) .
4.Βιολογικά στοιχεία
Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η διοίκηση και η διαχείριση από µία επιχείρηση του βιολογικού
µετασχηµατισµού των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων για πώληση, σε γεωργικό προϊόν ή σε
επιπρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία. Ως βιολογικά περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ζώα και φυτά
υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη συγκοµιδή του προϊόντος
των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή
κατανάλωση.Το δικαίωµα της διαχείρισης των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να προέρχεται
από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο νοµικής πράξης.
Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και κατά την
ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος,
εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική παραγωγή, οι
επικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας
αυτού του στοιχείου. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την
περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα χρησιµοποιήσει την τιµή
που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί.
Η εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα αποτιµά κατά την
ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή
τους κόστη. Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού
περιουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τις εκτιµώµενες δαπάνες πώλησης και
στις δύο περιπτώσεις),καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος
µπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου. Τα
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε υποκατηγορίες ανάλογα µε το στάδιο ωριµότητας ώστε
να είναι δυνατό οι χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων να ενηµερωθούν για το χρόνο των µελλοντικών
ταµιακών ροών τις οποίες η επιχείρηση προσδοκά να έχει από την εκµετάλλευση των βιολογικών πόρων.
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5. Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις απεικονίζονται µειωµένες κατά τη ζηµία που προκύπτει από τις πιθανολογούµενες
επισφάλειες .
6. ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν και τα ισοδύναµα των ταµειακών διαθεσίµων, όπως είναι οι καταθέσεις
όψεως και οι καταθέσεις προθεσµίας βραχείας διάρκειας . Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι
αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της διαχείρισης των διαθεσίµων του
Οµίλου, περιλαµβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της κατάστασης ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο
των ταµειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταµειακών διαθεσίµων .
7. Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική
ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα
νοµισµατικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που είναι εκπεφρασµένες σε ξένα νοµίσµατα,
µετατρέπονται σε Ευρώ µε τη συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία αυτή . Οι
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή καταχωρούνται στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων .

8 . Μετοχικό κεφάλαιο
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται,
µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου, σε µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή
της ∆ιαφοράς υπέρ το άρτιο. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στην αξία κτήσεως των επιχειρήσεων αυτών.
Η αξία κτήσεως των ιδίων µετοχών, µειωµένης µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση),
εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή
ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή
λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια
κεφάλαια.

9. Μερίσµατα
Τα πληρωτέα µερίσµατα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά το χρόνο έγκρισής τους από τη Γενική
Συνέλευση των µετόχων .
10. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι χονδρικές
πωλήσεις που καλύπτουν το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων, γίνονται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό
απωλειών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της
διαθεσιµότητας επαρκών πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύµατα.
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(γ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των επιτοκίων. Η
Εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο
µεταβολής των επιτοκίων. Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα µακροπρόθεσµα
δάνεια. ∆άνεια µε µεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο ταµιακών ροών. ∆άνεια µε σταθερό
επιτόκιο εκθέτουν την Εταιρία σε κίνδυνο µεταβολής της εύλογης αξίας. Πολιτική της Εταιρίας είναι να
διατηρεί το σύνολο σχεδόν των δανείων του σε µεταβλητό επιτόκιο.
(δ) Κίνδυνος αποθεµάτων Για την αντιµετώπιση του κινδύνου από ενδεχόµενη ζηµιά, λόγω απώλειας των
αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, θνησιµότητα, κλοπές κλπ, η εταιρεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία και
κατάλληλα µέτρα πχ ασφάλιση, φύλαξη κ.λ.π. για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού.

11. ∆ικαιώµατα εργαζοµένων
Η υποχρέωση του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από τον Όµιλο, για τη µελλοντική
καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και απεικονίζεται
µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο
χρόνο καταβολής του . Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε τον προβλεπόµενο χρόνο
καταβολής του . Το χρησιµοποιούµενο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση, κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού, των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου .
12. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα
παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την
τακτοποίηση της υποχρέωσης .
13. Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Τα βασικά χρηµατοοικονοµικά εργαλεία του Οµίλου είναι τα µετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και ορισµένες άλλες µορφές χρηµατοδότησης . ∆εδοµένης της
βραχυπρόθεσµης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι η εύλογη αξία τους
ουσιαστικά ταυτίζεται µε την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του Οµίλου .
Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Οµίλου πιστεύει ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και, συνεπώς, δεν συντρέχουν
οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές . Ο
Όµιλος δεν χρησιµοποιεί χρηµατοοικονοµικά παράγωγα .

14 Έσοδα
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και λοιπών Βιολογικών στοιχείων,
πωλήσεων εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων και παροχής υπηρεσιών.
Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων: Αναγνωρίζεται κατά την πώληση (των Ιχθύων) µετά την
συγκοµιδή. Τα προϊόντα παραδίδονται σε πελάτες, τα προϊόντα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
- Πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων : Οι πωλήσεις εµπορευµάτων και λοιπών αποθεµάτων
αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα εµπορεύµατα στους
πελάτες, τα εµπορεύµατα γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισµένη.
- Κέρδη/ Ζηµίες από µεταβολές στην Εύλογη Αξία των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων :
Αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της χρήσεως/ περιόδου και προέρχονται από µεταβολές τόσο στην τιµή
όσο και στην ποσότητα των Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
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15.Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις όταν υπάρχει εύλογη διασφάλιση
ότι θα εισπραχθούν και ότι ο Όµιλος θα συµµορφωθεί µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί
για την καταβολή τους . Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως
έσοδο της περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιήθηκαν οι επιχορηγούµενες δαπάνες . Οι επιχορηγήσεις
που καλύπτουν το κόστος αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται
στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού
στοιχείου .
16 .Έσοδα από µερίσµατα
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της διανοµής τους .
17. Έξοδα
Λειτουργικές µισθώσεις
Οι πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως
έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου .
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να απεικονίζονται τα
µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου (και να αποσβένονται), µε
αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσης προς τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές . Το κόστος
χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται
δεδουλευµένο .
Κόστος χρηµατοδότησης
Το καθαρό χρηµατοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευµένους τόκους επί των συναφθέντων
δανείων, που υπολογίζονται βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

18. Φόρος εισοδήµατος
Η επιβάρυνση της χρήσεως µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
ετεροχρονισµένους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται µε τα
απεικονιζόµενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζηµίες) αλλά θα καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές
σε µελλοντικές χρήσεις . Ο φόρος εισοδήµατος καταχωρείται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων, εκτός του
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία
περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο στα ίδια κεφάλαια .
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήµατος της χρήσης,
βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, και οι τυχόν πρόσθετοι
φόροι εισοδήµατος που αφορούν προηγούµενες χρήσεις . Στην περίπτωση που ισχύουν διαφορετικοί
φορολογικοί συντελεστές επί των διανεµόµενων και µη διανεµόµενων κερδών, η ποσοτικοποίηση της
τρέχουσας φορολογίας γίνεται µε βάση τους θεσπισµένους συντελεστές φόρου της κάθε κατηγορίας,
ανάλογα µε το ποσό των κερδών που διανέµεται .
Οι ετεροχρονισµένοι φόροι εισοδήµατος υπολογίζονται, βάσει των θεσπισµένων συντελεστών φόρου που θα
ισχύουν κατά το χρόνο καταλογισµού τους, επί της διαφοράς µεταξύ της λογιστικής και της φορολογικής
βάσεως των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, στο βαθµό που οι διαφορές αυτές
συνθέτουν ετεροχρονισµούς που θα εξαλειφθούν στο µέλλον .
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις κατά των φορολογικών αρχών αναγνωρίζονται µόνο στην
έκταση στην οποία είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη, που θα προσδώσουν φορολογικές
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υποχρεώσεις µε τις οποίες θα µπορέσουν να συµψηφισθούν οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις .
Οι ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις µειώνονται κατά την έκταση στην οποία δεν είναι πλέον
προφανές ότι η σχετική µελλοντική φορολογική ελάφρυνση θα εξασφαλισθεί .
19. Τµηµατική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Οµίλου
«Τοµέας» ή «τµήµα» των δραστηριοτήτων του Οµίλου είναι κάθε διακεκριµένη επιχειρηµατική
δραστηριότητα µε ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους
επιχειρηµατικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηµατικός τοµέας) . Ανάλογη διάκριση γίνεται µε
βάση το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η δραστηριότητα (γεωγραφικός τοµέας) . Ο
Όµιλος έχει ένα και µόνο επιχειρηµατικό τοµέα δραστηριοτήτων και, συγκεκριµένα, εκείνον της
παραγωγής και διάθεσης ιχθύων . Η γεωγραφική κατάτµηση της δραστηριότητας του Οµίλου γίνεται στην
Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
20. ∆ιακοπείσες δραστηριότητες
Για τους σκοπούς της καλύτερης και πληρέστερης πληροφόρησης και της αναγωγής των παρατιθέµενων
συγκριτικών στοιχείων και δεδοµένων σε µία κοινή και, συνεπώς, πραγµατικά συγκρίσιµη βάση, οι
διακοπείσες δραστηριότητες του Οµίλου, είτε µε την εκποίηση κλάδων δραστηριότητας, είτε µε την εκποίηση
των µετοχών θυγατρικών εταιρειών, είτε κατά άλλο τρόπο, προσδιορίζονται και η συµµετοχή της
διακοπείσας δραστηριότητας στην οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου στο παρελθόν
ποσοτικοποιείται και παρατίθεται στις οικονοµικές καταστάσεις .
21. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και
προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

21.1. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. ∆εν
υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12
µήνες.

Σηµειώσεις στις Οικονοµικές Καταστάσεις
1 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Ο Κύκλος εργασιών του Οµίλου και της Εταιείας αναλύονται ως κατωτέρω :
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

Εµπορευµάτων και λοπιπών
αποθεµάτων
Πωλήσεις βιολογικών στοιχείων

4.495.223,12
17.132.405,25

7.261.140,21
12.857.184,90

5.657.715,72
14.878.604,38

4.716.743,52
9.120.662,32

Σύνολο

21.627.628,37

20.118.325,11

20.536.320,10

13.837.405,84
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1.1 Τµηµατική Ανάλυση των ∆ραστηριοτήτων του Οµίλου
ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩΠΗ

ΣΥΝΟΛΟ

Περίοδος 1/1-31/12/2005
Πωλήσεις
Μείον: ∆ιεταιρικές

14.628.197,78
5.870.021,58

12.869.452,17

27.497.649,95
5.870.021,58

Πωλήσεις σε τρίτους

21.627.628,37

Περίοδος 1/1-31/12/2004
Πωλήσεις
Μείον: ∆ιεταιρικές

17.994.010,68
5.026.767,70

7.151.082,13

25.145.092,81
5.026.767,70

Πωλήσεις σε τρίτους

20.118.325,11

2. Εργαζόµενοι στην Εταιρία και Κόστος Μισθοδοσίας
Ο Όµιλος
Μισθωτοί
Ηµεροµίσθιοι
Σύνολο Εργαζοµένων
Παροχές σε εργαζοµένους
Μισθοί και ηµεροµίσθια
Εργοδοτικές εισφορές
Λοιπές παροχές

Η Εταιρία

31/12/2005
87
77

31/12/2004
79
67

31/12/2005
63
57

31/12/2004
50
44

164

146

120

94

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

3.167.867,41

2.324.961,59

2.058.929,76

1.106.750,99

747.654,28

575.141,71

497.022,15

278.379,43

75.820,91

53.321,32

30.574,71

27.539,56

3.991.342,60

2.953.424,62

2.586.526,62

1.412.669,98

Ο Όµιλος

Η Εταιρία

3.Άλλα έσοδα (κέρδη)
Ο Όµιλος
Αποσβέσεις κρατικών επιχορηγήσεων

Η Εταιρία

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

213.641,40

199.555,62

117.114,96

49.404,28
1.030,00

Επιχορηγήσεις και διάφ.έσοδα

0,00

2.334,00

Εσοδα παρεπόµενων ασχολιών

46.027,28

31.105,92

22.873,16

2.857,90

Εσοδα κεφαλαίων
Αποζηµίωση για καταστροφή
συσκευαστηρίου

10.040,90

12.286,26

9.584,67

43,30

0,00

0,00

από Ασφαλιστική εταιρεία
Λοιπά έσοδα
Σύνολο

1.050.000,00

0,00

1.050.000,00

1.012,18

110.360,32

15.871,13

95.536,72

1.320.721,76

355.642,12

1.215.443,92

148.872,20
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4. Κόστος Χρηµατοδότησης
Στα καθαρά χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου και της Εταιρίας συµπεριλαµβάνονται :
Ο Όµιλος
31/12/2005

Η Εταιρία

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

Χρεωστικοί τόκοι
• ∆άνεια τραπεζών
• Λοιπά µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα

796.028,02

812.214,73

575.027,46

605.028,93

16.865,68

25.000,61

12.842,47

9.481,24

812.893,70

837.215,34

587.869,93

614.510,17

5. Ενσώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος

Γήπεδα &
Οικόπεδα

Κτίρια
&κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

238.697,75

2.716.173,60

8.294.494,66

1.310.500,88

388.146,30

339.925,74

3.656.983,36

453.934,91

254.035,74

238.697,75

2.376.247,86

4.637.511,30

856.565,97

134.110,56

238.697,75

2.376.247,86

4.637.511,30

856.565,97

134.110,56

497.786,24

8.740.919,68

73.892,06

735.554,05

934.823,72

86.073,40

53.660,64

350.185,89

2.234.189,76

Πωλήσεις -µεταφορές

530.958,59

314.553,27

3.023,55

15.918,20

450.004,26

Αποσβέσεις περιόδου

89.679,76

778.817,96

155.257,97

53.188,80

312.589,81

2.491.163,56

4.478.963,79

784.357,85

118.664,20

397.967,87

8.583.707,08

312.589,81

2.759.131,05

8.552.870,56

1.330.548,09

415.490,98

397.967,87

13.768.598,36

267.967,49

4.073.906,77

546.190,24

296.826,78

312.589,81

2.491.163,56

4.478.963,79

784.357,85

118.664,20

Υπόλοιπο έναρξης

312.589,81

2.491.163,56

4.478.963,79

784.357,85

118.664,20

397.967,87

8.583.707,08

Προσθήκες

343.481,19

520.051,01

1.462.327,58

48.177,34

70.943,72

733.721,09

3.178.701,93

30.558,42

68.253,48

8.008,57

253.654,49

81.589,82

807.652,97

93.429,23

55.136,50

2.929.624,75

5.103.079,98

670.852,48

126.462,85

Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

497.786,24

13.445.799,43
4.704.879,75

497.786,24

8.740.919,68

01.01-31.12 .2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004

1.314.457,87
1.076.944,49

31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004

5.184.891,28
397.967,87

8.583.707,08

01.01-31.12 .2005

Πωλήσεις -µεταφορές
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

656.071,00
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360.474,96
1.037.808,52

878.034,47

10.364.125,53

Η Εταιρία

Γήπεδα &
Οικόπεδα

Κτίρια
&κτιριακές
εγκαταστάσεις

Μηχανήµατα &
Μηχανολογικός
εξοπλισµός

Μεταφορικά
µέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
εξοπλισµός

Πάγια
υπό
εκτέλεση

Σύνολο

01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

79.515,77

1.005.623,01

5.679.193,81

694.347,23

160.529,35

160.659,42

2.977.747,37

323.368,93

90.103,08

79.515,77

844.963,59

2.701.446,44

370.978,30

70.426,27

Υπόλοιπο έναρξης

79.515,77

844.963,59

2.701.446,44

370.978,30

70.426,27

476.494,26

4.543.824,63

Προσθήκες

33.015,41

120.737,61

733.118,04

86.073,40

22.642,34

148.085,01

1.143.671,81

Πωλήσεις -µεταφορές

476.564,31

311.952,50

2.945,29

15.834,46

450.004,26

1.257.300,82

Αποσβέσεις περιόδου

61.447,98

524.148,32

72.464,97

32.942,58

112.531,18

427.688,91

2.598.463,66

381.641,44

44.291,57

174.575,01

112.531,18

433.764,02

6.120.949,82

822.759,87

150.617,41

174.575,01

6.075,11

3.522.486,16

441.118,43

106.325,84

427.688,91

2.598.463,66

381.641,44

44.291,57

Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία

476.494,26

8.095.703,43
3.551.878,80

476.494,26

4.543.824,63

01.01-31.12 .2004

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004

691.003,85
3.739.191,77

31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004

112.531,18

7.815.197,31
4.076.005,54

174.575,01

3.739.191,77

01.01-31.12 .2005
Υπόλοιπο έναρξης

112.531,18

427.688,91

2.598.463,66

381.641,44

44.291,57

174.575,01

3.739.191,77

Προσθήκες

343.481,19

241.678,34

1.471.570,69

28.662,83

38.707,14

694.654,00

2.818.754,19

30.558,42

68.253,48

170.190,50

269.002,40

699.038,51

5.609.911,39

Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2005

456.012,37

12.610,57

602.407,57

41.183,04

22.830,99

656.756,68

3.437.068,36

300.867,75

60.167,72

679.032,17

Επί των ακινήτων των εταιριών υφίστανται υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού 1.861.922,23 ευρώ
για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31/12/2005 ανέρχονταν στο ποσό
των 1.215.610,06 ευρώ.
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6. Ασώµατα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία
Τα ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
Λογισµικά
προγράµµατα

∆ικαιώµατα
Παραχώρησης

Εµπορική
εύνοια

Σύνολο

01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη
αξία

34.573,22

34.573,22

Σωρευµένες αποσβέσεις

12.310,55

12.310,55

Αναπόσβεστηαξία

22.262,67

22.262,67

22.262,67

22.262,67

01.01-31.12 .2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστηαξία
31.12.2004
31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη
αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστηαξία
31.12.2004

696,00
0,00

497.953,06

7.325,73

498.649,06
7.325,73

15.632,94

497.953,06

513.586,00

35.269,22

497.953,06

533.222,28

19.636,28

19.636,28

15.632,94

497.953,06

513.586,00

497.953,06

513.586,00

201.379,44
162.514,00

373.404,56

01.01-31.12 .2005
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες

15.632,94
9.511,12

162.514,00

Πωλήσεις –Μειώσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστηαξία
31.12.2005

10.176,41
14.967,65

162.514,00
10.176,41

162.514,00

21

536.818,50

714.300,15

Η Εταιρία
Λογισµικά
προγράµµατα
01.01.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία

∆ικαιώµατα
Παραχώρησης

Σύνολο

15.912,67

15.912,67

2.831,70

2.831,70

13.080,97

13.080,97
0,00

13.080,97

13.080,97

696,00
0,00

696,00
0,00

4.850,73

4.850,73

8.926,24

8.926,24
0,00

16.608,67

16.608,67

7.682,43

7.682,43

8.926,24

8.926,24
0,00

Υπόλοιπο έναρξης

8.926,24

8.926,24

Προσθήκες

8.031,15

Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστηαξία
01.01-31.12 .2004
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Πωλήσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστηαξία 31.12.2004
31.12.2004
Αξία κτήσεως ή εύλογη αξία
Σωρευµένες αποσβέσεις
Αναπόσβεστηαξία 31.12.2004
01.01-31.12 .2005

162.514,00

170.545,15

Πωλήσεις –Μειώσεις
Αποσβέσεις περιόδου
Αναπόσβεστηαξία 31.12.2005

0,00
6.743,96

6.743,96

10.213,43

162.514,00

172.727,43

Τα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης αφορούν την αξία των κατεχοµένων αδειών ιχθυοκαλλιέργειας των
συγχωνευόµενων µε απορρόφηση θυγατρικών εταιρειών " RED HOOK Ε.ΠΕ." και "Θ.∆.ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" η οποία έγινε µέσα στη χρήση.
Η απεικονιζόµενη εµπορική εύνοια της 31/12/2005 αφορά την καταβληµένη υπεραξία κατά την απόκτηση
του επιπλέον 22,5% των µετοχών της εταιρείας ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε., και του 100% των

εταιρικών
µεριδίων της εταιρίας ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ .

.Η υπεραξία απεικονίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό στην τιµή κτήσεως της και αποµειώνεται ,στο
βαθµό που συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις , µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της περιόδου εντός
της οποίας συντελείται η αποµείωση.
7. Αποκτήσεις και Εκποιήσεις Μετοχών Θυγατρικών Εταιριών

Την 1η Ιουνίου 2005 ο Όµιλος απέκτησε το 100% των µετοχών της εταιρίας Θ.∆.ΚΥΠΡΑΙΟΣ –
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. που λειτουργεί στην Ελλάδα . Η αποκτηθείσα δεν συνεισέφερε στα
έσοδα του Οµίλου και στα κέρδη για την περίοδο 1 Ιουνίου 2005 ως 31 ∆εκεµβρίου 2005, διότι δεν
έχει αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα .Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που
αποκτήθηκαν έχουν ως εξής:
Τίµηµα αγοράς:
• Μετρητά
Εύλογη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
Υπεραξία

94.514,50
-60.000,00
34.514,50
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Η υπεραξία αποδίδεται στην κατοχή άδειας µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στη περιοχή της Καλύµνου
της αποκτηθείσας επιχείρησης .

Την 9η Σετεµβρίου 2005 ο Όµιλος απέκτησε το 100% των εταιρικών µεριδίων της εταιρίας
ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ που λειτουργεί στη
Ελλάδα . Η αποκτηθείσα δεν συνεισέφερε στα έσοδα του Οµίλου και στα κέρδη για την περίοδο 9
Σεπτεµβρίου ως 31 ∆εκεµβρίου 2005, διότι δεν έχει αναπτύξει παραγωγική δραστηριότητα .Τα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία που αποκτήθηκαν έχουν ως εξής:
Τίµηµα αγοράς:
• Μετρητά
Εύλογη αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν

175.000,00
-8.135,06

Υπεραξία
Η υπεραξία αποδίδεται στην κατοχή άδειας
επιχείρησης .

µονάδας

ιχθυοκαλλιέργειας

166.864,94
της αποκτηθείσας

Με την απόφαση Κ2-13798/10-11-2005 και Κ2-16465/29-12-2005 του Υπουργείου Ανάπτυξης εγκρίθηκε η
συγχώνευση µε απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών " RED HOOK Ε.ΠΕ." και "Θ.∆.ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" η υπεραξία ποσού 162.514,00 ευρώ πού είχε προκύψει κατά την εξαγορά τους
, που αποδίδεται στην κατοχή αδειών ιχθυοκαλλιέργειας , απεικονίζεται στα ∆ικαιώµατα Παραχώρησης
της µητρικής εταιρίας.

8. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Οι επενδύσεις σε συγγενείς αφορά τη συµµετοχή στη συγγενή εταιρεία "ASTIR INTERNATIONAL S.R.L.", η
οποία είναι εγκατεστηµένη την Ιταλία .

Κατωτέρω παρατίθενται ορισµένα βασικά οικονοµικά στοιχεία της συγγενούς εταιρείας, η οποία είναι µη
εισηγµένη σε χρηµατιστήριο .

31/12/2004
31/12/2005

Περιουσιακά
στοιχεία
2.071.385,72
3.076.081,19

Υποχρεώσεις
1.831.539,03
2.784.996,80

Έσοδα
6.450.485,89
8.347.723,65

Κέρδη
30.750,59
45.808,03

Ποσοστό
συµµετοχής
50%
50%

Από 1 Ιανουαρίου 2005 µέχρι την ηµεροµηνία έγκρισης των ανά χείρας ενδιαµέσων οικονοµικών
καταστάσεων, δεν υπήρξαν διαφοροποιήσεις στις κατεχόµενες από τον Όµιλο µετοχές σε συγγενείς
επιχειρήσεις .

9.Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση
Πρόκειται για συµµετοχές σε λοπές επιχειρήσεις
Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση του Οµίλου και της Εταιρίας
αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2004

24.332,81
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Η Εταιρία
24.332,81

Προσθήκες/Αγορές
Μειώσεις /Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2004

24.332,81

24.332,81

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2005

24.332,81

24.332,81

-11.738,81

-11.738,81

12.594,00

12.594,00

Προσθήκες/Αγορές
Μειώσεις /Πωλήσεις
Υπόλοιπο 31/12/2005

10. Λοιπές χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αφορούν δοσµένες εγγυήσεις.

11 Αποθέµατα
Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
Εµπορεύµατα

31/12/2005
653.282,31

Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή
Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά
και είδη συσκευασίας
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων

Η Εταιρία
31/12/2004
1.069.177,61

1.371,80

31/12/2005
7.121,24

31/12/2004
0,00

1.371,80

257.881,03
526.490,87

348.312,18
376.615,48

189.114,00
379.257,61

287.529,03
229.748,71

1.439.026,01

1.794.105,27

576.864,65

517.277,74

12.Βιολογικά στοιχεία
Ο εµπορεύσιµος γόνος του ιχθυογεννητικού σταθµού και τα αποθέµατα των ιχθύων τα οποία βρίσκονται
στους ιχθυοκλωβούς , οµαδοποιηµένα σε οµάδες ανάλογα µε το βάρος 5-200 γρ., 200-300 γρ. 300-400γρ.,
400-600 γρ, µεγαλύτερα των 600 γρ., αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 41, η οποία
προσδιορίζεται µε βάση την µέση τιµή πώλησης η οποία ισχύει την πρώτη εβδοµάδα της επόµενης
περιόδου.

Η µεταβολή της εύλογης αξίας των βιολογικών στοιχείων του Οµίλου και της Εταιρίας
αναλύεται ως εξής :
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
31/12/2005
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων έναρξη χρήσης
Αγορές βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Κέρδη (ζηµίες) αποτίµησης στην εύλογη αξία
κατά την χρήση
Πωλήσεις βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών
στοιχείων λήξης χρήσης

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

18.433.440,64

16.523.018,36

16.163.037,45

12.541.883,08

3.115.890,29

3.695.269,16

3.115.890,29

3.695.269,16

18.090.114,33

11.792.905,33

15.461.745,69

9.046.547,53

-17.132.405,25

-12.857.184,90

-14.878.604,38

-9.120.662,32

22.507.040,01

19.154.007,95

19.862.069,05

16.163.037,45
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13. Πελάτες
Οι πελάτες του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
Πελάτες.
Γραµµάτια εισπρακτέα

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

2.636.684,60

2.029.228,03

1.917.058,58

1.553.232,31

11.700,94

9.464,78

0,00

Γραµµάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες

26.210,77

41.498,51

4.106.524,79

6.335.385,32

Επιταγές σε καθυστέρηση

2.659.190,17

3.670.342,02

288.640,00

207.599,00

158.848,00

70.807,00

-425.316,31

-354.515,64

-274.458,30

-172.201,00

6.644.444,79

8.268.660,00

4.460.638,45

5.122.180,33

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

Η Εταιρία

14.Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσµάτων
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές και repos µε βραχυπρόθεσµο επενδυτικό ορίζοντα.
Τα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων του Οµίλου και της Εταιρίας
αναλύονται ως εξής:
Ο Όµιλος
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2004
Προσθήκες/Αγορές
Μειώσεις /Πωλήσεις

Η Εταιρία

429,8

400.429,80

Υπόλοιπο 31/12/2004

429,80

400.429,80

Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2005

429,80
682,91

400.429,80
682,91

Προσθήκες/Αγορές
Μειώσεις /Πωλήσεις

-400.000,00

Υπόλοιπο 31/12/2005

1.112,71

1.112,71

15 Λοιπές απαιτήσεις
Οι Λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
31/12/2005
Χρεώστες διάφοροι
Ελληνικό ∆ηµόσιο
Λογ/σµοί διαχ/σεως
προκαταβολών & πιστώσεων
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

Η Εταιρία

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

262.147,58

142.145,47

236.586,32

94.873,28

1.160.508,22

1.285.887,62

1.053.987,55

580.228,10

108.286,00

39.392,35

75.312,59

19.538,87

55.766,21

94.436,93

55.405,30

93.232,00

1.561.862,37

1.422.539,13

1.247,37
1.587.955,38

1.247,37
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787.872,25

16. ∆ιαθέσιµα
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία του Οµίλου και της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση .
17 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 4.573.335,00 Ευρώ,
διαιρούµενο σε 9.730.500 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,47 Ευρώ η κάθε µία . Οι µετοχές
της ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών .
17.1 Κέρδη ανά µετοχή
Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση του αναλογούντος στους µετόχους του Οµίλου και της
Εταιρίας κέρδους µε τον σταθµισµένο µέσο όρο των σε κυκλοφορία µετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσεως .
Ο Όµιλος
Κέρδη που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
Σταθµισµένος µέσος αριθµός
µετοχών
Βασικά κέρδη κατά µετοχή
Προτεινόµενο µέρισµα ανά
µετοχή - σε €

Η Εταιρία

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

2.171.584,59
9.730.500

1.096.464,71
9.730.500

2.049.424,91
9.730.500

937.566,24
9.730.500

0,22

0,11

0,21

0,10

0,07

0,02

Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 10 Μαρτίου 2006 αποφασίστηκε να προταθεί, η
διανοµή µερίσµατος 0,07 ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 2005 , στη ετήσια Τακτική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρίας.
Επισηµαίνεται επίσης ότι δεν υπάρχει ανειληµµένη υποχρέωση προς έκδοση νέων µετοχών και, συνεπώς,
δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τον υπολογισµό και την παράθεση άλλου δείκτη κερδών ανά µετοχή
(δηλαδή δείκτη που να λαµβάνει υπ΄ όψη την ύπαρξη δυνητικών µετοχών) .
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18.∆ιαφορά υπέρ το άρτιο
Η ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :

Ο Όµιλος
∆ιαφορά από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο

Η Εταιρία

31/12/2005
572.710,00

31/12/2004
572.710,00

31/12/2005
572.710,00

31/12/2004
572.710,00

-212.643,55

-212.643,55

-212.643,55

212.643,55

360.066,45

360.066,45

Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα έξοδα της
δηµόσιας εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί

360.066,45

360.066,45

Η ∆ιαφορά υπέρ το άρτιο της Εταιρίας προέκυψε µε την έκδοση µετοχών έναντι µετρητών σε αξία
µεγαλύτερης της ονοµαστικής τους αξίας .Το εισπραχθέν ποσό µειώθηκε κατά τα έξοδα της εκδόσεως.

18. 1. Λοιπά Αποθεµατικά
Τα αποθεµατικά του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Λοιπά Αποθεµατικά
Τακτικό αποθεµατικό
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων
σε επενδυτικό πρόγραµµα
Λοιπά αποθεµατικά
Σύνολο

Ο Όµιλος
31/12/2005
360.132,58
3.589.953,45

Η Εταιρία

31/12/2004
238.817,81
3.594.605,01

1.351.094,75

31/12/2005
324.030,00
3.347.071,15

31/12/2004
220.286,86
3.260.996,34

1.351.094,75

372.486,12

372.486,12

103.023,70

103.023,70

5.673.666,90

4.205.908,94

5.125.219,60

3.584.306,90

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού» - µε
την κατ΄ έτος µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετήσιων µετά από φόρους, κερδών – είναι υποχρεωτική
µέχρι να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου . Το «τακτικό αποθεµατικό»
διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της Εταιρίας, µπορεί όµως να συµψηφισθεί µε συσσωρεµένες ζηµιές .
Η υπεραξία που προέκυψε, στο παρελθόν, από την αναπροσαρµογή της αξίας ορισµένων στοιχείων του
πάγιου ενεργητικού προορίζεται να «κεφαλαιοποιηθεί», βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής
φορολογικής νοµοθεσίας .
Τα αποθεµατικά φορολογικών νόµων δηµιουργήθηκαν µε βάση τις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας
οι οποίες, είτε παρέχουν τη δυνατότητα µετάθεσης της φορολογίας ορισµένων εισοδηµάτων στο χρόνο της
διανοµής τους προς τους µετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας
επενδύσεων . Η φορολογική υποχρέωση, που θα επισυσσωρευθεί κατά τη διανοµή των αποθεµατικών αυτών
θα αναγνωρισθεί κατά το χρόνο της λήψεως της απόφασης περί διανοµής και σε σχέση µε το ποσό της
διανοµής .
Η Εταιρία θα πραγµατοποιήσει στην επόµενη χρήση ένα επενδυτικό πρόγραµµα ,για το οποίο
προβλέπεται να ενταχθεί στο νόµο 3299/2004 και να επιδοτηθεί κατά 35% , η ίδια συµµετοχή ποσού
1.351.094,75 ευρώ θα καλυφτεί από τα κέρδη της επιχείρησης και συγκεκριµένα από το σχηµατισµό
εκτάκτου φορολογηθέντος αποθεµατικού . Τα κεφαλαία αυτά δεν µπορούν να διανεµηθούν στους
µετόχους αλλά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν .
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19 .Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σύµφωνα µε το νόµο, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π)
είναι υποχρεωτική για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών εταιρείες, από 1 Ιανουαρίου 2005 .
∆εδοµένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούµενης χρήσης στην ίδια βάση, η
αποτίµηση και προσαρµογή της αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας και του Οµίλου έγινε ουσιαστικά την 31 ∆εκεµβρίου 2003, µε συνέπεια τη διαφοροποίηση των
οικονοµικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί και δηµοσιευθεί, σύµφωνα µε τις
προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας .
Οι κύριες προσαρµογές που κρίθηκαν αναγκαίες αφορούν την άµεση απόσβεση διαφόρων εξόδων, που
είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο παρελθόν και αποσβένοντο τµηµατικά, την προσαρµογή των συντελεστών
απόσβεσης των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ώστε να αντικατοπτρίζουν την ωφέλιµη ζωή
τους, την λογιστική αναγνώριση των υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου προς τους εργαζόµενους,
σε σχέση µε τη µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, την
µεταφορά των «µη δεδουλευµένων» κρατικών επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια στις υποχρεώσεις και
της απεικόνισής τους ως εσόδων εποµένων χρήσεων, την προσαρµογή της αξίας των επενδύσεων και της
λογιστικής αναγνώρισης των επιπτώσεων της ετεροχρονισµένης φορολογίας, δηλαδή των φόρων
εισοδήµατος που θα καταβληθούν ή θα ανακτηθούν µελλοντικά σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που ήδη
αναγνωρίσθηκαν λογιστικά ή, αντίστροφα, σε σχέση µε έσοδα ή έξοδα που φορολογήθηκαν ή εκπέσθηκαν
ήδη, δεν αφορούν την τρέχουσα ή προηγούµενες χρήσεις και συνεπώς, θα αναγνωρισθούν λογιστικά στο
µέλλον .
Οι γινόµενες προσαρµογές ποσοτικοποιούνται στους πίνακες που ακολουθούν :
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01.01.05 & 01.01.04 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π)
Ο Όµιλος
01.01.2005
01.01.2004
Ίδια κεφάλαια, όπως είχαν προγενέστερα
απεικονισθεί
Προσαρµογές των ∆ιεθνών Λογιστικών
Προτύπων:
Στα Ίδια Κεφάλαια (εκτός κερδών εις νέον)
Μείωση του υπέρ το άρτιο κεφαλαίου, κατά τα
έξοδα της
δηµόσιας εγγραφής που είχαν κεφαλαιοποιηθεί

11.237.536,12

Η Εταιρία
01.01.2005
01.01.2004

11.238.713,83

10.321.035,71

9.448.239,55

-212.643,55

-212.643,55

-212.643,55

-212.643,55

Αναβαλλόµενοι φόροι που αναλογούν στο
παραπάνω
Μεταφορά των κρατικών επιχορηγήσεων από τα
ίδια κεφάλαια
στα έσοδα εποµένων χρήσεων

74.425,24

74.425,24

74.425,24

74.425,24

-1.212.562,80

-1.642.340,96

-618.700,22

-881.736,75

Υπεραξία από εξαγορές συµµετοχών που
προγενέστερα
απεικονίζονταν αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων

497.953,06

1.828.998,79

1.276.778,21

961.966,10

616.098,82

85.188,78

22.250,22

80.140,76

6.118,84

-466.394,69

-325.578,44

-216.827,15

-138.868,67

-21.623,36

-21.623,36

-313.409,53

-196.093,48

-121.649,46

-94.724,83

Στα Κέρδη εις Νέον
Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από
την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούµενων
παγίων, από την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους
Απόσβεση εξόδων, που είχαν κεφαλαιοποιηθεί στο
παρελθόν
Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων
(επισφαλείς)
Αναγνώριση µακροχρόνιας υποχρέωσης για
αποζηµίωση των
εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης

-108.946,02

-54.843,42

-95.251,09

-32.071,39

Επίπτωση αναβαλλόµενης φορολογίας

-188.950,60

-268.542,43

-193.365,09

-276.289,65

Προσαρµογή επενδύσεων σε θυγατρικές

41.575,73

Ζηµία από καταστροφής συσκευαστηρίου

-619.840,13

Μετάθεση µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη
αξία

180.014,27

252.424,79

180.014,27

252.424,79

155.885,02

66.374,37

522.356,92

432.846,27

Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας
Σύνολο προσαρµογών
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, κατά τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα

-619.840,13

143.389,05

74.743,18

-178.516,47

-954.669,63

-217.797,67

-254.420,88

11.059.019,65

10.284.044,20

10.103.238,04

9.193.818,67
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (∆.Π.Χ.Π.)
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31.12.2004

31.12.2004

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
και δικαιωµάτων µειοψηφίας (ΕΛ.Π.)

1.591.473,80

1.419.411,54

593.034,97

345.867,28

87.041,45

74.021,92

-151.223,91
-619.840,13

-77.958,48
-619.840,13

-58.641,15
-40.677,68

-63.179,70
-26.924,63

89.510,65

89.510,65
41.575,73

-382.817,83

-244.917,94

1.107.860,17

937.566,24

Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούµενων παγίων, από την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους
Ζηµία καταστροφής συσκευσστηρίου
Αναγνώριση µµακροχρόνιας υποχρέωσης για αποζηµίωση των
Εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία
Προσαρµογή επενδύσεων σε θυγατρικές
Φόρος εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ µετά από
φόρους ∆ΠΧΠ

20. ∆άνεια
Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα ,
κατά µείζονα λόγο σε ευρώ . Τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσµα ενώ τα ποσά, που είναι αποπληρωτέα σε µεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως µακροπρόθεσµα . Τα δάνεια του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται κατά
κύριο χρηµατοδότη, ως εξής :

Τράπεζες

Ο Όµιλος
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2005
0,00

31/12/2004
300.561,06

31/12/2005

31/12/2004

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

2.940.504,56

1.795.124,18

4.360.525,00

423.225,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

1.178.745,00

2.277.470,89

250.000,00

265.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3.382.064,50

2.956.060,40

985.000,00

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.496.342,66

2.085.459,21

43.839,76

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

1.249.606,70

1.138.159,45

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

NOVA BANK
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνολο δανείων

625,14
2.851.992,03
13.099.255,45

10.553.460,33
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4.610.525,00

1.717.064,76

Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως
εξής :
31/12/2005
1.112.700,00
2.588.100,00
909.725,00

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

4.610.525,00

Τράπεζες

Η Εταιρία
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2005

31/12/2004
300.561,06

31/12/2005

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK

2.543.237,66

1.485.800,00

4.000.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

1.099.925,61

1.750.000,02

250.000,00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

3.170.931,90

2.663.664,46

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

744.898,59

1.102.782,39

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

749.611,13

721.322,59

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

NOVA BANK

265.000,00
985.000,00

625,14

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Σύνολο δανείων

31/12/2004

2.851.992,03
11.160.596,92

8.024.755,66

4.250.000,00

1.250.000,00

Η λήξη των µακροπρόθεσµων δανείων έχει ως
εξής :
31/12/2005
1.050.000,00
2.400.000,00
800.000,00

Μεταξύ 1 και 2 ετών
Μεταξύ 2 και 5 ετών
Πάνω από 5 έτη

4.250.000,00
21. Ετεροχρονισµένες Φορολογικές Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις
Ο υπολογισµός των ετεροχρονισµένων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων διενεργείται στο
επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρίας του Οµίλου και, στο βαθµό που προκύπτουν και απαιτήσεις και
υποχρεώσεις, συµψηφίζονται µεταξύ τους (στο επίπεδο της κάθε επιµέρους εταιρείας) . Οι αναγνωρισθείσες
ετεροχρονισµένες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες :
Ο Όµιλος

Η Εταιρία

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

733.742,78

640.149,58

309.359,18

336.688,14

36.313,59

29.816,07

37.181,20

28.049,27

-59.002,63

-81.993,42

-61.666,63

-74.425,24

Προσαρµογή αποσβέσεων ενσώµατων παγίων, από την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους
Προσαρµογή αποσβέσεων άυλων παγίων
Από την άµεση λογιστική απόσβεση άυλων
περιουσιακών στοιχείων,
που φορολογικά αποσβένονται σε µία πενταετία
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Προσαρµογή αποσβέσεων επιχορηγούµενων παγίων,
από την
απόσβεση ανάλογα µε την ωφέλιµη ζωή τους

Προσαρµογή της αξίας των απαιτήσεων (επισφαλείς)

-166.793,74

-163.238,14

-58.181,14

-75.889,50

-82.313,52

-109.693,34

-35.278,34

-42.577,31

-48.154,79

-38.131,11

-37.109,99

-33.337,88

Αναγνώριση µµακροχρόνιας υποχρέωσης για
αποζηµίωση των
Εργαζοµένων λόγω συνταξιοδότησης
Ζηµία από καταστροφή συσκευαστηριου
Φορολογική ζηµία αναγνωριζόµενη
Προσαρµογή βιολογικών στοιχείων στη εύλογη αξία
Προσαρµογή δικαιωµάτων µειοψηφίας
Προσαρµογή επενδύσεων σε θυγατρικές

-216.944,05
-199.525,88
758.869,09

-216.944,05

54.559,76
84.559,62

595.315,28

182.824,92

12.056,96

14.551,50

761.676,52

118.939,85

12.056,96

Φόροι εισοδήµατος , που θα επιβαρύνουν λογιστικά
τις επόµενες χρήσεις

985.191,86

199.084,97

22. Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους
Ο Όµιλος
Υποχρεώσεις παροχών αποχώρησης προσωπικού

31/12/2005
166.050,97

Η Εταιρία
31/12/2004
125.532,03

31/12/2005
127.965,47

31/12/2004
95.251,09

Η υποχρέωση της Εταιρίας και του Οµίλου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται στην Ελλάδα, για την
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσµετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά
την ηµεροµηνία του ισολογισµού, προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο
χρόνο καταβολής του . Το χρησιµοποιούµενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης είναι ίσο µε την απόδοση των
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κυµαίνεται από 5%.
23. Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων
Ο Όµιλος
Κρατικές επιχορηγήσεις

31/12/2005
1.978.371,82

Η Εταιρία
31/12/2004
1.717.620,60

31/12/2005
718.412,41

31/12/2004
835.527,37

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται µε επενδύσεις που έγιναν κατά την περίοδο από 1993 έως 2005 και
επιχορηγήθηκαν σε ποσοστό από 45,3 % έως 55%.Οι επιχορηγήσεις αυτές αναγνωρίζονται ως έσοδα
παράλληλα µε την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν .Ανάλογα µε τις διατάξεις
του νόµου , στα πλαίσια του οποίου έγινε η επιχορήγηση ,ισχύουν ορισµένοι περιορισµοί ως προς τη
µεταβίβαση των επιχορηγηθέντων παγίων στοιχείων και ως προς τη διαφοροποίηση της νοµικής υπόστασης
της επιχορηγούµενης εταιρείας .Κατά τους διενεργηθέντες από τις αρµόδιες αρχές , κατά καιρούς , ελέγχους
δεν εντοπίσθηκε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τους περιορισµούς αυτούς.
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24. Προµηθευτές
Οι Προµηθευτές του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος
Προµηθευτές
Γραµµάτια
πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες
Προκαταβολές
πελατών
Σύνολο

Η Εταιρία

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

1.804.109,00

2.412.424,67

1.381.101,99

1.462.511,47

69.886,83

89.074,25

0,00

0,00

12.166.603,90

11.348.637,63

10.364.813,45

7.696.055,01

26.169,98

257.840,58

311.228,52

760.493,61

14.066.769,71

14.107.977,13

12.057.143,96

9.919.060,09

25. Φόροι Εισοδήµατος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσµάτων προσδιορίσθηκε ως εξής :
Ο Όµιλος
Κέρδη πρό φόρων,ως λογαριασµός
αποτελεσµάτων
Φόροι εισοδήµατος ,µε συντελεστή 32% για
τρέχουσα περίοδο
και 35% για προηγούµενη
Πρόσθετοι φόροι προηγουµένων χρήσεων
Φόροι αναλογούν σε µη φορολογούµενα
κέρδη
Φόρος επι µη φορολογικά εκπεστέων δαπανών

Η Εταιρία

31.12.2005

31.12.2004

31.12.2005

31.12.2004

3.100.966,11

1.490.678,00

2.898.995,50

1.182.484,18

992.309,16

521.737,30

927.678,56

413.869,46

97.041,11

36.245,82

-87.312,53

-242.747,27
6.786,69

-78.107,97

-209.000,52
3.803,18

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

904.996,63

382.817,83

849.570,59

244.917,94

Τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση
Ετεροχρονισµένη φορολογική επιβάρυνση

118.889,74
786.106,89

433.251,15
-50.433,32

206.833,92
642.736,67

319.562,10
-74.644,16

Σύνολο φορολογικής επιβάρυνσης

904.996,63

382.817,83

849.570,59

244.917,94

Οι κατωτέρω παρατιθέµενες δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των εταιριών του Οµίλου δεν έχουν ελεγχθεί από
τις φορολογικές αρχές µε συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων κατά το χρόνο
που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν . Η έκβαση των φορολογικών ελέγχων δεν είναι δυνατόν να
προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έγινε οποιαδήποτε σχετική πρόβλεψη στις οικονοµικές
καταστάσεις .
Εταιρία
∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε
ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΦΡΟΥΤΙ ΝΤΙ ΜΑΡΕ Α.Ε.

Εκκρεµείς φορολογικές δηλώσεις
2003 -2005
2003 -2005
2003 -2005
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26. Λοιπές υποχρεώσεις
Οι Λοιπές υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής :
Ο Όµιλος

Η Εταιρία
31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

Ασφαλιστικά ταµεία

235.663,20

151.614,38

153.583,74

82.105,35

∆ουλευµένα έξοδα

128.935,03

86.950,22

93.901,15

80.143,54

Λοιπές υποχρεώσεις

529.652,31

854.182,27

360.958,70

683.670,28

Σύνολο

894.250,54

1.092.746,87

608.443,59

845.919,17

27. Συναλλαγές και Απαιτήσεις από Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένα Πρόσωπα
Οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της εταιρίας µε συνδεµένες εταιρίες κατά
την χρήση 1Ιανουαρίου 2005- 31 ∆εκεµβρίου του 2005 είναι:

Αγορές
3.342.078,54

Πωλήσεις
2.539.778,21

Απαιτήσεις
541.174,75

Υποχρεώσεις
897.634,61

Οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ∆ιευθυντών του Οµίλου και της εταιρίας
κατά την χρήση 1Ιανουαρίου 2005- 31 ∆εκεµβρίου του 2005 είναι:
Η Εταιρία

Ο Όµιλος
31/12/2005

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2004

Αµοιβές Μελών ∆ιοικητικού
Συµβουλίου

116.677,57

180.630,63

1.050,00

870,00

Αµοιβές ∆ιευθυντών

209.476,80

130.082,90

209.476,80

130.082,90

326.154,37

310.713,53

210.526,80

130.952,90

28. ∆εσµεύσεις και Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. ∆εν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την
ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων

29. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα
Στην συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 10 Μαρτίου 2006 αποφασίστηκε να προταθεί, η
διανοµή µερίσµατος 0,07 ευρώ ανά µετοχή για τη χρήση 2005 , στην ετήσια Τακτική Συνέλευση των
µετόχων της εταιρίας.
Η Εταιρία στις 5 Ιανουαρίου 2006 προέβη στην υπογραφή της οριστικής σύµβασης εξαγοράς
ποσοστού 70% του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας NEPTUNUS ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Α.Ε. έναντι 4.690.00,00 ευρώ.
Πέραν των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31
∆εκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ) .

Πειραιάς , 10 Μαρτίου
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΒΑΡ∆ΑΚΗΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ

ΙΩΑΚΕΙΜ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ

Α.∆.Τ. Α 297596

Α.∆.Τ. Μ 117555

Α.∆.Τ. Σ 157636

Α.∆.Τ. Ι 071391

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που αποτελούνται από (34) σελίδες, είναι
εκείνες που αναφέρονται στη έκθεση ελέγχου µου, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2006
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΙΩΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17161
Σ.Ο.Λ.α.ε.
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