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ÁÍÙÍÕÌÇ ÂÉÏÌÇ×ÁÍÉÁ É×ÈÕÏÔÑÏÖÙÍ - ÆÙÏÔÑÏÖÙÍ
( ÁÑ. Ì.Á.Å. 38640/24/Â/97/13) - Διεύθυνση έδρας εταιρείας : Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου ΤΚ 20011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009
(δημοσιευόμενα βάσει του ν.2190 , άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις , ενοποιημένες και μη , κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της
(ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση
διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓHÓ
Αρμόδια Υπηρεσία -Νομαρχία:
Νομαρχία Κορινθίας
Διεύθυνση διαδικτύου:		
www.zoonomi.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Πιτάκας Στέλιος του Κων/νου ,
				
Πρόεδρος Δ.Σ. και Συνδιεύθυνων Σύμβουλος
				
Βαρβατσούλης Γεώργιος ,
				
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.και Συνδιευθύνων Σύμβουλος
				
Τσουκαλάς Ιωακείμ του Σπυρίδωνος, Μέλος του Δ.Σ.
				
Δημάκη Ειρήνη , Μέλος του Δ.Σ.
				
Μαντζούκας Αθανάσιος , Μέλος του Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων : 29 Μαρτίου 2010
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής:
Γεώργιος Κ.Τσιώλης ( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Ελεγκτική εταιρεία: 		
Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Με σύμφωνη γνώμη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2009
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
6.135.937,23
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
749,96
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
277.526,28
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
1.054.766,12
Αποθέματα
10.094.918,51
Απαιτήσεις από πελάτες
911.349,67
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
18.475.247,77
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.618.123,00
Μετοχικό Κεφάλαιο
5.582.429,02
Λοιπά στοιχεία Ιδιων καφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας
8.200.552,02
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας(γ)
99.240,25
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
1.250.815,41
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.191.235,96
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
6.733.404,13
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
10.274.695,75
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 18.475.247,77
1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1/1-31/12/2009
24.919.823,84
Πωλήσεις( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
0,00
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
24.919.823,84
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις )
5.436.563,68
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
0,00
στοιχείων στην εύλογη αξία
0,00
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
5.436.563,68
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
2.050.558,18
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
1.565.723,08
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
1.177.497,91
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Κατανέμονται σε:
1.177.497,91
Ιδιοκτήτες εταιρείας
0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) 1.177.497,91
Κατανέμονται σε:
1.177.497,91
Ιδιοκτήτες εταιρείας
13,7848
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε Ευρώ
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - σε Ευρώ
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
2.516.389,95
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

31/12/2008
6.565.973,99
1.313,06
279.026,28
1.495.215,07
6.172.588,71
2.616.748,67
17.130.865,78
2.507.077,00
4.570.231,52
7.077.308,52
227.085,80
1.274.913,62
279.290,10
8.272.267,74
10.053.557,26
17.130.865,78
1/1-31/12/2008
29.908.140,66
2.986.403,30
32.894.543,96
6.625.790,54
-1.862.803,70
-1.149.029,39
6.600.360,75
2.634.778,59
1.469.235,25
1.152.859,75
1.152.859,75
0,00
1.152.859,75
1.152.859,75
13,4964

3.077.151,66

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
31/12/2009
31/12/2008
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
(01.01.2009 και 01.01.2008 αντίστοιχα)
7.077.308,52 5.924.448,77
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
1.177.497,91 1.152.859,75
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
111.046,00
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών
-110.831,66
Διανεμηθέντα μερίσματα
-54.468,75
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2009 και 31.12.2008 αντίστοιχα)
8.200.552,02 7.077.308,52
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ
Α.Δ.Τ. Μ 117555
Offices Service S.A.-2109247017

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
1/1-31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες
1.565.723,08
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
510.963,54
Αποσβέσεις
1.094,46
Προβλέψεις
-45.131,77
Αποσβέσεις επιχ.παγίων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
-252.024,77
επενδυτικής δραστηριότητας
727.533,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
440.448,95
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
-3.892.969,72
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-1.565.157,23
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
-727.533,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-341.992,45
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -3.579.045,91
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών
0,00
και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -80.036,81
9.000,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
242.697,90
Τόκοι εισπραχθέντες
0,00
Μερίσματα εισπραχθέντα
171.661,09
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
214,34
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
2.032.057,30
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές
-247.956,99
μισθώσεις (χρεολύσια)
-54.468,75
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.729.845,90
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
-1.677.538,92
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
2.048.724,81
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
371.185,89
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

1/1-31/12/2008
1.469.235,25
505.074,69
976,70
-62.701,62
-37.888,68
1.203.432,02

-379.106,30
7.734.333,36
-732.290,54
-1.203.432,02
-442.200,50
8.055.432,36

0,00
-977.226,64
6.000,00
37.888,68
0,00
-933.337,96
0,00
0,00
-5.472.239,47
-297.804,14
0,00
-5.770.043,61
1.352.050,79
696.674,02
2.048.724,81

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης , που συντάσει η εταιρεία " ΔΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Το ποσοστό συµµετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 25,84%.		
(2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας
καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος σχηματισμού προβλέψεων.
(3) Επί των ακινήτων της εταιρείας δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις .
(4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 5.16 των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική
πρόβλεψη κατά την 31/12/2009 ανέρχεται σε 83 χιλ. ευρώ.
(5) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που
έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24
έχουν ως ακολούθως:			
				
ποσά σε χιλ. Ευρώ
α) Έσοδα					
922
β)Έξοδα
γ) Απαιτήσεις					
2.551
δ) Υποχρεώσεις				
4
ε) Συναλλαγές & αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 131
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
(6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 36 εργαζομένους,
στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως και σε 41 εργαζόμενους στο τέλος της προηγούμενης χρήσης.

Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, 30 Μαρτίου 2010
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ & ΣΥΝΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ909411

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΚΗΣ
Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 49844

