ΣΠΑΡΦΙΣ ΑΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ
( ΑΡ. Μ.Α.Ε.22103/03/Β/90/16 Διεύθυνση έδρας εταιρίας : Μάνδρα Αττικής (Θέση Τρύπιο Λιθάρι 1 χλμ Αττικής Οδού) ΤΚ 19600

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1η Ιανουαρίου 2011 έως 31η Δεκεμβρίου 2011

(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
(ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΩΝ). Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε 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 ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία-Νομαρχία 		
Νομαρχία Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: 		
www.diassa.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: 		
Μανέλλης Στέφανος, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
			
Vadim Doubrovin , Μέλος του Δ.Σ.
			
Yury Vinokurov , Μέλος του Δ.Σ.
			
Πιτάκας Γεώργιος , Μέλος του Δ.Σ.
			
Πιτάκας Κωνσταντίνος , Μέλος του Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26 Απριλίου 2012
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: 		
Γεώργιος Κ.Τσιώλης( Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17161)
Ελεγκτική εταιρεία : 		
Σ.Ο.Λ.α.ε.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :
με σύμφωνη γνώμη
1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2011
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
784.923,24
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
44,27
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
0,00
Αποθέματα
4.553.784,93
Απαιτήσεις από πελάτες
1.289.876,12
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
419.030,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
7.047.659,16
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
1.818.000,00
Λοιπά στοιχεία Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών Εταιρίας
546.096,42
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών εταιρείας(γ)
2.364.096,42
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
0,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
170.485,07
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
1.999.999,24
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.513.078,43
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
4.683.562,74
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) 7.047.659,16

31.12.2010
884.979,78
97,55
0,00
7.449.933,49
505.088,38
310.716,00
9.150.815,20
1.818.000,00
1.931.283,54
3.749.283,54
0,00
527.752,85
2.000.000,74
2.873.778,07
5.401.531,66
9.150.815,20

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
-1.711.873,15 -517.463,09
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
136.950,15
157.854,93
Προβλέψεις
8.763,75
6.013,17
Αποσβέσεις επιχ.παγίων
-39.345,50
-49.437,50
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
-273,83
6.900,08
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
102.130,03
86.417,28
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
2.896.148,56
253.894,54
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
-899.376,39
930.254,22
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
-204.981,28 -682.436,08
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
-101.425,97 -102.542,63
Καταβεβλημένοι φόροι
-157.460,05
-57.576,90
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
29.256,32
31.878,02
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0,00
0,00
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -36.840,33
-22.907,45
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων
και άϋλων παγίων και λοιπών επενδύσεων
0,00
300,00
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις ενσωμάτων παγίων
0,00
0,00
Τόκοι εισπραχθέντες
273,83
136,69
Μερίσματα εισπραχθέντα
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -36.566,50
-22.470,76
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
-1,50
0,00
Εξοφλήσεις δανείων
0,00
0,00
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια)
0,00
0,00
Μερίσματα πληρωθέντα
0,00
0,00
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
-1,50
0,00
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
-7.311,68
9.407,26
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
46.438,01
37.030,75
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
39.126,33
46.438,01

1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
1.01-31.12.2011 1.01-31.12.2010
Πωλήσεις( Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
0,00
426,00
Πωλήσεις (Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία)
6.177.263,83 4.419.117,56
Σύνολο Πωλήσεων
6.177.263,83 4.419.543,56
Μικτό κέρδος (των μη βιολογικών στοιχείων)
0,00
53,94
Επίπτωση επιμέτρησης βιολογικών περιουσιακών
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
στοιχείων στην εύλογη αξία
-3.684.047,83 -849.102,62
Δαπάνες ανάπτυξης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων -3.132.996,56 -3.253.041,36 (1) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
Μικτό αποτέλεσμα από τις δραστηριότητες
-639.780,56
317.453,52 καταστάσεις, με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, που συντάσσει η εταιρία "ΔΙΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε." της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
-1.610.016,95 -431.182,50 Αθηνών.Το ποσοστό συµµετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είναι 95%
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων
-1.711.873,15 -517.463,09 (2) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
-1.385.187,12 -526.241,15 ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
ή λειτουργία της εταιρίας καθώς και λοιπά γεγονότα για τα οποία να συντρέχει λόγος
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες εταιρείας
-1.385.187,12 -526.241,15 σχηματισμού προβλέψεων.
(3) Επί των ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται υποθήκες και προσημειώσεις.
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους(Β)
0,00
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α+Β) -1.385.187,12 -526.241,15 (4) Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 5.15 των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η εταιρία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ενδεχόμενες
Κατανέμονται σε:
Ιδιοκτήτες εταιρείας
-1.385.187,12 -526.241,15 φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά σε €
-0,2286
-0,0868 χρήσεων. Η συνολική πρόβλεψη κατά την 31/12/2011 ανέρχεται σε 4 χιλ. ευρώ
(5) Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -1.512.412,30 2.065.070,52 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
1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ετήσια μη ενοποιημένα ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2010 το ΔΛΠ 24 έχουν ως ακολούθως:
31.12.2011
ποσά σε €
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης
6.177.263,83
(01.01.2011 και 01.01.2010 αντίστοιχα)
3.749.283,54 4.275.524,69 α) Έσοδα
1.143.221,64
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
-1.385.187,12 -526.241,15 β)Έξοδα
γ) Απαιτήσεις
1.251.712,34
Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου
δ) Υποχρεώσεις
5.551,13
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης
(31.12.2011 και 31.12.2010 αντίστοιχα)
2.364.096,42 3.749.283,54 ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 280.286,52
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Μάνδρα Αττικής , 26 Απριλίου 2012
η) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
(6) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία ανερχόταν σε 18
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
εργαζόμενους, στο τέλος της τρέχουσας χρήσεως και σε 19 εργαζόμενους στο τέλος της
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΕΛΛΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΙΤΑΚΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗ
προηγούμενης χρήσης.
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