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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013
(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 (ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε
οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όπου αυτή απαιτείται.
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:		
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των οικονομικών καταστάσεων:		
Νόμιμος Ελεγκτής: 			
Ελεγκτική εταιρία: 			
Τύπος έκθεσης επισκόπησης : 		

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
				
				

www.diassa.gr
15 Δεκεμβρίου 2014
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Με σύμφωνη γνώμη - Με έμφαση θέματος

1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
31.12.2013
31.12.2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων πού αναλογούν σε κατόχους μετοχών της μητρικής(α)
Μη ελέγχουσα συμμετοχή (β)
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β)
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Επιχορηγήσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛAΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ)

Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε.& Πίστεως
Πραχάλης Αθανάσιος , Πρόεδρος Δ.Σ. ( εκτελεστικό μέλος)
Anita Μ. Subba Hamilton, Mέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)
Vadim V. Doubrovin, Μέλος του Δ.Σ. (εκτελεστικό μέλος)

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012

Η Εταιρεία
31.12.2013
31.12.2012

32.247.247,63
515.579,73
125.662,92
37.008.687,96
1.012.066,02
10.403.640,96
7.737.673,18
89.050.558,41

35.038.484,48
14.750.404,79
620.849,49
73.825.424,72
1.096.473,45
12.180.384,16
9.726.815,38
147.238.836,47

22.815.559,11
515.463,45
88.793,97
23.659.631,66
596.352,01
36.875.759,57
5.613.436,85
90.164.996,63

24.831.768,40
13.231.339,18
10.146.920,67
54.631.285,23
867.796,65
35.543.239,96
7.121.145,20
146.373.495,29

14.175.004,01
-98.805.526,29
-84.630.522,28
-3.984.903,00
-88.615.425,28
4.421.994,56
5.030.070,20
122.175.853,53
46.038.065,39
177.665.983,68
89.050.558,39

14.175.004,01
-38.636.919,50
-24.461.915,49
-1.100.770,70
-25.562.686,19
12.663.049,99
5.381.923,46
98.791.544,60
55.965.004,61
172.801.522,66
147.238.836,47

14.175.004,01
-88.495.299,97
-74.320.295,96
0,00
-74.320.295,96
4.421.994,56
4.335.305,82
112.191.377,41
43.536.614,79
164.485.292,58
90.164.996,63

14.175.004,01
-29.235.159,76
-15.060.155,75
0,00
-15.060.155,75
8.510.174,99
4.529.454,09
94.256.514,32
54.137.507,64
161.433.651,04
146.373.495,29

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων
-63.051.547,51
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
3.117.221,88
Αποσβέσεις
66.709,72
Προβλέψεις
-518.121,09
Αποσβέσεις επιχ.παγίων
1.609.782,97
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
36.816.736,76
Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών αποθεμάτων
14.208.491,19
Απομείωση ασωμάτων παγίων στοίχείων
9.592.297,74
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
84.407,43
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
3.230.193,35
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-9.653.519,53
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
-1.762.462,98
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-1.450.964,74
Καταβεβλημένοι φόροι
-7.710.774,82
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
3.076,48
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
-477.670,96
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
4.300,00
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
455,14
Τόκοι εισπραχθέντες
0,00
Πωλήσεις θυγατρικων
-469.839,34
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
9.380.807,78
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
-2.687.482,88
Εξοφλήσεις δανείων
-76.925,90
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
6.616.399,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+ (γ) -1.564.216,16
0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από διακοπείσες δραστήριοτητες
2.041.135,31
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
476.920,15
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
Η Εταιρεία
01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
-25.562.685,25 7.134.346,65 -15.060.155,75 6.191.400,93
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
0,00
35.079,62
0,00
15.836,71
Επίδραση IAS 19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
-25.562.685,25 7.169.426,27 -15.060.155,75 6.207.237,64
(01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
-63.178.201,85 -28.292.377,86 -59.385.602,03 -21.267.393,36
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-88.740.887,10 -21.122.951,59 -74.445.757,78 -15.060.155,72
125.461,82
0,00
125.461,82
0,00
Αποθεματικό Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου
0,00 2.839.937,10
0,00
0,00
Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων
0,00 -2.839.937,09
0,00
0,00
Αγορά μη ελέγχουσας συμμετοχής
0,00
-500.000,00
0,00
0,00
Eξαγορά επιπλέον ποσοστού θυγατρικής
0,00 -3.939.734,61
0,00
0,00 Από διακοπείσες δραστηριότητες :
Πώληση θυγατρικής
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
-88.615.425,28 -25.562.686,19 -74.320.295,96 -15.060.155,72 Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Σύνολο ταμειακών ροών

Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
Πωλήσεις (Επεξεργασμένα βιολογικά στοιχεία)
Πωλήσεις( Μη βιολογικά στοιχεία)
Κύκλος Εργασιών
Μικτό κέρδος (επεξεργασίας και μη βιολογικών στοιχείων)
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων στην εύλογη αξία
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
Κέρδη /Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Κέρδη/Ζημίες μετά φόρων(Α)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους της μητρικής εταιρείας
Μη ελέγχουσα συμμετοχή
Κέρδη / Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή σε €
Βασικά
Μειωμένα
Κέρδη / Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε ευρώ
Ο Όμιλος
01.01-31.12.2013
01.01-31.12.2012
Συνεχιζόμενες
Συνεχιζόμενες
Διακοπείσες
δραστηριότητες
δραστηριότητες
δραστηριότητες
47.162.029,68
55.714.548,23
0,00
13.061.763,14
23.263.595,95
0,00
15.568.146,33
20.079.259,90
8.257.004,51
75.791.939,16
99.057.404,08
8.257.004,51
1.362.171,79
6.315.420,90
1.753.451,90
-40.363.059,60
-21.807.863,86
0,00
-36.687.457,49
-43.302.023,09
0,00
-28.526.315,62
-3.079.917,82
1.753.451,90
-37.827.383,61
-18.121.147,19
132.018,77
-63.051.547,51
-28.059.986,64
-3.483.293,62
-63.134.315,52
-24.760.815,08
-3.418.051,66

-31.478.038,30 -59.352.214,25 -23.857.234,20
3.329.583,18 2.211.218,04 2.386.866,46
159.928,97
70.535,53
119.880,71
-522.584,31
-314.153,59
-309.636,29
3.426.873,62
183.177,04
780.405,74
16.130.318,69 30.971.653,57 13.107.898,22
2.029.852,00 22.305.964,60 2.586.750,00
7.794.828,63 8.981.349,69 7.275.191,95

1.688.614,63
849.613,21
-5.611.269,55

271.444,64
-914.592,81
-9.625.530,21

977.809,65
290.607,50
-6.998.654,68

-5.373.425,69
-1.588.050,26
-9.163.755,18

-1.667.871,99
-915.328,91
-7.794.348,65

-4.871.192,09
-1.001.203,93
-9.512.510,96

-500.000,00
-687.154,07
19.755,00
32.517,82
1.717.753,00
582.871,75

0,00
-352.138,45
0,00
170,50
0,00
-351.967,95

-500.000,00
-486.933,93
13.005,00
32.261,52
2.250.000,00
1.308.332,59

13.848.240,85
-13.678.967,01
-119.405,07
49.868,77
-8.531.014,66
-1.694.214,16
11.734.117,12
1.508.888,30

9.380.807,78 13.624.853,73
-2.645.215,10 -13.282.592,01
-76.925,90
-119.405,07
6.658.666,78
222.856,65
-1.487.649,80 -7.981.321,72
0,00
0,00
1.943.702,38 9.925.024,09
456.052,58 1.943.702,37

-2.698.584,97
-74.544,11
1.611.161,48
-1.161.967,60

Η Εταιρεία
01.01-31.12.2013

01.01-31.12.2012

55.714.548,23
23.263.595,95
28.336.264,41
107.314.408,59
8.068.872,80
-21.807.863,86
-43.302.023,09
-1.326.465,92
-17.989.128,42
-31.543.280,26
-28.178.866,74

35.829.319,36
13.216.743,25
38.607.400,51
87.653.463,12
3.548.441,85
-33.728.199,17
-24.093.987,77
-18.444.425,73
-28.065.070,46
-59.352.214,25
-59.352.214,25

39.724.540,65
23.517.190,09
45.909.910,58
109.151.641,32
7.623.355,55
-17.184.573,21
-29.724.433,01
445.482,79
-13.152.229,26
-23.857.234,20
-21.183.169,45

-59.352.214,25

-21.183.169,45

-33.387,78
-59.385.602,03

-84.223,91
-21.267.393,36

Σύνολο

-60.252.411,50
-2.881.904,03
-43.886,33
-63.178.201,85

-23.525.943,49
-1.234.871,59
-113.511,12
-24.874.326,20

-3.248.639,61
-169.412,05
0,00
-3.418.051,66

-26.774.583,10
-1.404.283,64
-113.511,12
-28.292.377,86

-60.294.069,26
-2.884.132,59

-23.634.303,83
-1.240.022,37

-3.248.639,61
-169.412,05

-26.882.943,44
-1.409.434,42

-59.385.602,03

-21.267.393,36

-1,9978
-1,8403

-0,7800
-0,7153

-0,1077

-0,8878
-0,7153

-1,9679
-1,8127

-0,7024
-0,6435

-35.228.282,82

-15.314.148,32

416.404,12

-14.897.744,20

-26.168.006,01

-11.255.164,81

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(1) Εταιρίες που ενοποιούνται και μέθοδος ενοποίησής τους:
α) Οι εταιρίες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής, που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Έμεση
Μέθοδος
Άμεση
Δραστηριότητα
Έδρα
Συμμετοχή Συμμετοχή
Μητρική
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΙΕΣ ΑΒΕΕ
Ολική ενοποίηση
95,00%
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ
Ολική ενοποίηση
70,00%
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΚΛΕΙΔΑΡΑΣ Ι.FAMILY AE
Ολική ενοποίηση
70,00%
Εκμετάλλευση ιχθυοτροφείου
Ελλάδα
ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ
Καθαρή Θέση
50,00%
Εμπορία ψαριών
Ιταλία
ASTIR INTERNATIONAL S.R.L., Ιταλία
β) Δεν υπάρχουν εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση
γ) Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης (01.01- 31.12.2013) δεν εμφανιζεται η εταιρεία ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ ως
διακοπείσα δραστηριοτητα ενώ είχε εμφανισθει την αντιστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης (31.12.2012) ως διακοπείσα (ποσοστό
συμμετοχής 25,84%)
(2) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες Λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του 2012
(3) Την 28 Φεβρουαρίου 2013 η θυγατρική εταιρεία ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ στην οποία συμμετέχει η ΔΙΑΣ με ποσοστό 70% και ενσωματώνεται στις
οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, προέβη στην υπογραφή σύμβασης εξαγοράς ποσοστού 100% του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας «ΡΟΔΟΜΑΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΩΝ» από την μέτοχο Ελένη
Χατζηλαζάρου έναντι συμβολικού τιμήματος 1 ευρώ.Την 12.12.2013 ολοκληρώθηκε με απόφαση 8862 του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής
η συγχώνευση με απορρόφηση απο την ΝΙΜΟΣ ΑΕ της ΡΟΔΟΜΑΡ Α.Ε					
(4) Επί των ακινήτων των εταιριών του ομίλου υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις ποσού € 28.382 χιλ. για εξασφάλιση τραπεζικών
δανείων των οποίων τα υπόλοιπα κατά την 31.12.2013 ανέρχονταν στο ποσό των € 35.955 χιλ. Επιπρόσθετα, επί ακινήτου της εταιρείας
υφίσταται υποθήκη ποσού € 4.000.000 για εξασφάλιση οφειλόμενου ποσού σε πιστωτή της. Ακόμη, υφίστανται ενέχυρα επί ιχθυοπληθυσμού
σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους € 37.000 χιλ. για τον Όμιλο και € 24.000 χιλ. για την Εταιρεία για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.
Τέλος, η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει σε πιστωτή της ενέχυρο € 7.000 χιλ. επί ιχθυοπληθυσμού και ιχθυολογικού εξοπλισμού της θυγατρικής
της ΝΙΜΟΣ ΑΒΕΕ για εξασφάλιση οφειλής.					
(5) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας και των θυγατρικών της αναφέρονται στη σημείωση 7,18 των οικονομικών καταστάσεων.
Οι εταιρίες του Ομίλου έχουν σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό
έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31.12.2013 ανέρχεται σε 342 χιλ. ευρώ για τον Όμιλο και σε 220 χιλ.
ευρώ για τη μητρική εταιρία.
(6) Δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις ή λειτουργία της Εταιρίας ή του Ομίλου.					
(7) Στο τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρίας που κατέχονται είτε από την ίδια είτε από θυγατρικές

και συγγενείς της επιχειρήσεις
(8) 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. € 					
Ο Όμιλος		
Η Εταιρεία
α) Έσοδα						
		
11.007
β)Έξοδα						
		
15.064
γ) Απαιτήσεις 					
		
26.497
δ) Υποχρεώσεις 					
		
1.858
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης
378		
75
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης		
		
η) Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη			
9.195		
9.195
(9) Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας χρήσης στον Ομιλο είναι 429 άτομα (31.12.2012: 537 άτομα) και
στην Εταιρία είναι 348 άτομα (31.12.2012: 443 άτομα)
(10) Το κονδύλι στις Πωλήσεις «Επεξεργασμένα Βιολογικά στοιχεία» περιλαμβάνει κυρίως, πωλήσεις προϊόντων που είναι αποτέλεσμα της
επεξεργασίας των παραγόμενων από τον Όμιλο «Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων» (Φιλέτα, απεντερωμένα ψάρια) μετά την συγκομιδή.
(11) Το θέμα έμφασης της έκθεσης επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στην αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
(12) Λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19 έχουν πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογές , στα λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους, στα
ίδια κεφάλαια και στις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία των προηγουμένων χρήσεων. Οι παραπάνω
αναπροσαρμογές παρατίθενται στη Σημείωση 7.32 των οικονομικών πληροφοριών.
(13) Η Εταιρεία δεδομένων και των συνθηκών οικονομικής αδυναμίας υπέβαλε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την με αρθρ.
κατάθεσης 117630/1347/2013/09.09.2013 αίτηση υπαγωγής στη Διαδικασία Εξυγίανσης και λήψης προληπτικών μέτρων δυνάμει των άρθρων
99 επ.Ν.3588/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Στις 24.03.2014 με την υπ.αρίθμ.271/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
απορρίφθηκε το αίτημα μας να ανοίξει η διαδικασία εξυγίανσης καθόσον το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες επιτυχίας
της προτεινόμενης στην εν λόγω αίτηση εξυγίανσης. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία προχώρησε, σε συνεννόηση με τους βασικούς πιστωτές
της, σε νέο επαρκώς επεξεργασμένο και πλήρως επικαιροποιημένο σχέδιο ρύθμισης οφειλών και επιχειρηματικό σχέδιο, και δεδομένης
αυτής της εξέλιξης κατάθεσε νέο αίτημα υπαγωγής στη Διαδικασία Εξυγίανσης και λήψης Προληπτικών μέτρων δυνάμει των άρθρων 99
επ.Ν.3588/2007.Η εν λόγω αίτηση περί υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης έλαβε δικάσιμο την 15η Οκτωβρίου 2014, οπότε και συζητήθηκε
ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Κατά τη συζήτηση, τάχθηκαν υπέρ της αιτήσεως -ασκώντας πρόσθετη παρέμβαση- όλες
οι πιστώτριες τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS-EFG και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ),
καθώς επίσης η εταιρεία ιχθυοτροφών BIOMAR HELLENIC Α.Ε. και οι Εργαζόμενοι της Εταιρείας ΔΙΑΣ ΑΒΕΕ. Επισημαίνουμε ότι, κατά την
παρούσα διαδικασία ουδεμία παρέμβαση ασκήθηκε από οποιονδήποτε πιστωτή με αίτημα την απόρριψη της αίτησης της εταιρείας.		
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