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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε. »
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «RHODOS AQUACULTURE
Α.Γ.Ε.Ε.», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις
καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών
και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή
περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά
με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης
την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών
εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά
Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά
απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και
διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές
καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την
εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω
απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το
σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις
περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος
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εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης
των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της γνώμης μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου
2007, την χρηματοοικονομική της επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς να
διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την
προσοχή σας: Λόγω ύψους των ιδίων κεφαλαίων, συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του
άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται να ληφθούν τα προσήκοντα ώστε να αρθούν
οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Αθήνα, 27/03/2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Ι. Ιακωβίδης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13251
ΒAKER TILLY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396 Αγ. Παρασκευή Αθήνα ΤΚ 15341
(Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 148)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ποσά σε €)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Κύκλος εργασιών προϊόντων και λοιπών
ειδών
Κύκλος εργασιών απο βιολογικά
περιουσιακά στοιχεία.
Κόστος πωληθέντων προϊόντων και
λοιπων ειδών
Μικτά κέρδη απο λοιπά είδη πλήν
βιολογικών

6.13

6.14

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2007
1/1-31/12/2006
0,00

60,305.40

430.560,00

334,792.73

0,00

58,786.89

0,00

1,518.51

Κέρδη(ζημίες) απο επιμέτρηση στην
εύλογη αξία μείον το εκτιμώμενο
στον τόπο της πώλησης κόστος των
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

6.15

Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Άλλα έξοδα

6.16
6.17
6.17
6.18

299.620,44
-97.704,69
-52.171,22
-141.420,46

299,461.29
-96,883.12
-59,670.50
-16,831.00

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
ποσβέσεων
Αποσβέσεις

6.19

-1.680.644,68
167.039,03

288,447.34
322,877.13

-1.847.683,71

-34,429.79

-199.396,67
-2.047.080,38
74.141,27
-1.972.939,11

-64,790.34
-99,220.13
0.00
-99,220.13

-1.972.939,11

-99,220.13

-7,34

-0.37

-1.856.007,78

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Έξοδα / Έσοδα χρηματοοικονομικήςεπενδυτικής λειτουργίας
Κέρδη/Ζημίες προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη/Ζημίες μετά από φόρους
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Kέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανα
μετοχή-βασικά ( σε €)
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(ποσά σε €)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Λοιπές απαιτήσεις

6.1
6.1

4.250.393,77
176,08
4.250.569,85

4,401,422.29
176.08
4,401,598.37

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.2
6.3
6.4
6.5

18.345,07
69.824,00
550.954,24
126.645,19
765.768,50
5.016.338,35

24,487.20
1,660,875.00
970,513.65
28,571.66
2,684,447.51
7,086,045.88

6.6
6.6
6.7

787.882,86
464.604,54
2.385.555,82
-3.942.587,82

787,882.86
464,604.54
2,362,498.53
-1,969,648.71

-304.544,60

1,645,337.22

6.8
6.9
6.10

900.000,00
1.210.851,95
552.370,58

1,200,000.00
1,508,963.86
649,569.14

6.11

15.634,19
2.678.856,72

15,634.19
3,374,167.19

6.12
6.8

1.344.145,01
1.297.881,22
2.642.026,23
5.320.882,95

1,003,196.85
1,063,344.62
2,066,541.47
5,440,708.66

5.016.338,35

7,086,045.88

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
αποδιδόμενα στους μετόχους της
μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Αποτελέσματα εις νέον
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Προβλέψεις για παροχές στους
εργαζόμενους
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο Καθαρής Θέσης και
Υποχρεώσεων
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
(ποσά σε €)

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Υπόλοιπο την 1.1.2006
Ζημίες περιόδου
Εισόδημα καταχωρηθέν απ'
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό
κεφάλαιο
787,882.86
-

Διαφορά
Υπέρ το
άρτιο
464,604.54

-

Αποθεματικά
Εύλογης Αξίας
2,334,648.34

Αποτελέσματα
εις νέον
-1,870,428.58

Σύνολο
1,716,707.16

-99,220.13

-99,220.13
27,850.19
1,645,337.22

27,850.19

Υπόλοιπο 31.12.2006

787,882.86

464,604.54

2,362,498.53

-1,969,648.71

Υπόλοιπο την 1.1.2007
Ζημιές περιόδου
Εισόδημα καταχωρηθέν απ'
ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια

787,882.86

464,604.54

2,362,498.53

-1,969,648.71
-1.972.939,11

1,645,337.22
-1.972.939,11
23.057,29

Υπόλοιπο 31.12.2007

787.882,86

-3.942.587,82

304.544,60

23.057,29
464.604,54
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ποσά σε €)
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

-2,047,080.38

-99,220.13

Αποσβέσεις

167,039.03

322,877.13

Προβλέψεις

23,057.29

-1,349.38

199,396.67

39,784.08

-1,657,587.39

262,091.70

1,597,193.13

-399,400.55

Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς

419,559.41

-605,240.27

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

-54,362.31

-846,666.86

Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση

145,190.25

-1,589,215.98

Ταμιακές Ροές από λειτουργικές Δραστηριοτήτες
Ζημία προ φόρων
Προσαρμογές του κέρδους σε σχέση με τις εξής
συναλλαγές:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κέρδος εκμ/σεως πριν από τις μεταβ. του κεφ. κινήσεως
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων

Φόρος εισοδήματος
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Λειτουργικές
Δραστηριοτήτες (α)
Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριοτήτες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Επενδυτικές
Δραστηριότητες (β)

74,141.27

0.00
-39,784.08

378,944.11

-1,629,000.06

-16,101.51

-2,140.72

-16,010.51

-2,140.72

-84,927.40

1,631,019.25

-179,932.67

0.00

-264,860.07

1,631,019.25

98,073.53

-121.53

28,571.66

28,693.19

126,645.19

28,571.66

Ταμιακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Μεταβολή απο Τραπεζικά Δάνεια
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από Χρηματοδοτικές
Δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμιακά διαθέσιμα, στην αρχή της χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα, στη λήξη της χρήσεως
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1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η εταιρία «Ανώνυμη Γεωργική - Εμπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών RHODOS
AQUACULTURE» με διακριτικό τίτλο «RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το
έτος 2000 (ΦΕΚ 6001/30-6-2000),εδρεύει στο νησί Ρόδος και είναι εγγεγραμμένη στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 46199/80/β/2000/15). Το
site είναι www.euroholdings.gr.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2007 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26
Μαρτίου 2008.
Σκοπός της εταιρείας είναι:
Η εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εμπορία ιχθύων, οστράκων ιχθυοτροφών, εξοπλισμού
ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασμών τρίτων μελετών για την
δημιουργία ιχθυογενετικών σταθμών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών για την ανάληψη της
οργανώσεως τέτοιων σταθμών καλλιεργειών και αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ξένων
οίκων, που παράγουν και εμπορεύονται τα ίδια ή ομοειδή προϊόντα καθώς και η
αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για τα ανωτέρω προϊόντα και γενικά κάθε συναφής.
2.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι οικονοµικές καταστάσεις της RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε. την 31 Δεκεµβρίου
2007 (ηµεροµηνία µετάβασης η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν την περίοδο από 1η
Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεµβρίου 2007, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή συγκεκριµένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας

(going

concern)

και

είναι

σύµφωνες

µε

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν
εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable
Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρµόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου
2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:
Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
Δ.Λ.Π. 2 Αποθέµατα
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Δ.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών
Δ.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές
Μεθόδους
Δ.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
Δ.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια
Δ.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος
Δ.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα
Δ.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
Δ.Λ.Π. 17 Μισθώσεις
Δ.Λ.Π. 18 Έσοδα
Δ.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους
Δ.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής
υποστήριξης
Δ.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος
Δ.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού
Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
Δ.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης
προσωπικού
Δ.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
Δ.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες
Δ.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
Δ.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων
Δ.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες
Δ.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
Δ.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή
Δ.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
Δ.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
Δ.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
Δ.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση
Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα
Δ.Λ.Π. 41 Γεωργία
Δ.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ..Π.Χ.Π.
Δ.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης
Δ.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων
Δ.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια
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Δ.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση
εκτιµήσεων και κρίσης κατά την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές
παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρµογή των λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν
επισηµανθεί όπου κρίνεται αναγκαίο.
Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται.
2.2.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

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 (συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων) 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.
Με τον όρο «Γεωργική Δραστηριότητα» περιγράφουµε ένα σχετικά ευρύ κύκλο
δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι:
•

Η δυνατότητα για μεταβολή δηλ. ζωντανοί οργανισµοί (ζώντα ζώα και φυτά), οι
οποίοι έχουν την δυνατότητα βιολογικού µετασχηµατισµού

•

Η διοίκηση και διαχείριση της µεταβολής, δηµιουργώντας, ενισχύοντας ή τουλάχιστον
σταθεροποιώντας τις κατάλληλες συνθήκες προκειµένου οι ζωντανοί οργανισµοί να
µπορούν να αναπτυχθούν.

•

Η δυνατότητα αποτίµησης της µεταβολής δηλαδή η διαφορά που επέφερε ο
βιολογικός µετασχηµατισµός τόσο στην ποιότητα (ωριµότητα, περιεκτικότητα) όσο
και στην ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης.

Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική
παραγωγή όταν και µόνο όταν :
α) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του
παρελθόντος.
β) Πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό
στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.
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γ) Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα.
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.
Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό
περιουσιακό στοιχείο.
Όµως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός
βιολογικού περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την
αγορά δεν είναι διαθέσιµες και για τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας θα
είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο
πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε
σωρευµένη ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού
στοιχείου καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην
εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος.
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, όπως για παράδειγµα η γέννηση ενός ζωντανού
οργανισµού.
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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2.3.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα
και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες
περιοχές.
Ο πρωτεύων τομέας δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η ιχθυοκαλλιέργεια.
Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια.

2.4.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του
νομίσματος της (λειτουργικό νόμισμα το ευρώ).
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από
συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την
ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στο αποτελέσματα.
2.5.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των
στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των
ενσωμάτων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στον όμιλο και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και
οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα

αποτελέσματα όταν γίνονται. Οι εγκαταστάσεις σε

ακίνητα τρίτων αποσβένονται στον εκτιμώμενο χρόνο της μίσθωσης.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με
την σταθερή μέθοδο με βάση τους συντελεστές του Π.Δ 299/2003. Αναλυτικά έχει ως εξής:
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Κτίρια (ιδιόκτητα)

20

Χρόνια

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων (λοιπές εγκ/σεις)

8,33

Χρόνια

Μηχανολογικός εξοπλισμός

8,33

Χρόνια

Αυτοκίνητα – Οχήματα

6,67-8,33

Χρόνια

Λοιπός εξοπλισμός

6,67

Χρόνια

Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι
διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα.

2.6.

ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

(α) Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων
αυτών η οποία εκτιμάται σε 4,17 χρόνια περίπου ( συντελεστής απόσβεσης 24%).
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού
καταχωρούνται ως έξοδα όταν γίνονται.

2.7.

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται
σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία
υπόκεινται 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 της αξίας χρήσεως του
περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών
ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία
μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης.
Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη
αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της
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ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την
αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης
σε προηγούμενες χρήσεις.
2.8.

ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές καταχωρούμενες στα αποτελέσματα.
Στους λογαριασμούς της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται με σκοπό την κερδοσκοπία συμπεριλαμβανομένων
και των παραγώγων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αυτών καταχωρούνται
αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατά την ημερομηνία της εμπορικής συναλλαγής. Τέτοιου
τύπου επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμιακές ροές από τις επενδύσεις
λήγει ή μεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις
ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Οι

εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών

περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται
από τις τρέχουσες τιμές τους.
2.9.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου
σταθμικού κόστους. Το κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων
περιλαμβάνει το κόστος των άμεσων υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και τα γενικά
βιομηχανικά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές
πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και
των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Για τα αποθέματα που αφορούν
βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, εφαρμόστηκε το Δ.Λ.Π. 41.

2.10.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει
με την ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη
ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους
συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής
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αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών
ροών προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης
καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.11.

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και
χαμηλού ρίσκου.
2.12.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών,
εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος
της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Το κόστος κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει
περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, 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.
2.13.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη
βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους
προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει
αντιστοίχιση με τα κόστη που προορίζονται να αποζημιώσουν.
2.14.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη
για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο
κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και
µακροπρόθεσµα

γίνεται

ανάλογα

µε

τις

ισχύουσες

συµβάσεις,

εάν

προβλέπεται

αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα.
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2.15.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται
να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία
θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής
διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
2.16.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται
ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευμένες.
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων
παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση επιβαλλόμενες από το Ν.2112/20). Το
δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο
στην περίοδο που αφορά.
Λόγω μικρού αριθμού προσωπικού ( 10 άτομα), η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
υπολογίστηκε με βάση της διατάξεις του Ν. 2112/20
2.17.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
α) υπάρχει παρούσα νομική ή τεκμερώμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων
γεγονότων,
β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης και
γ) η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα
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2.18.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών,
καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα
μέσα στον όμιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις εμπορευμάτων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισμένη. Οι πωλήσεις αγαθών γίνονται επί πιστώσει.
(β) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή
όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί (Γενική
Συνέλευση).
2.19.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

(α) Λειτουργικές μισθώσεις
Οι

πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων άγονται στο λογαριασμό

αποτελεσμάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως δανειακές συμβάσεις, με συνέπεια να
απεικονίζονται τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας
(και να αποσβένονται ), με αντίστοιχη αναγνώριση της χρηματοδοτικής υποχρέωσεις προς
τον εκμισθωτή ή τους εκμισθωτές. Το κόστος της χρηματοδότησης άγεται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευμένο.
2.20.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν αυτή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.
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3.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο.
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Οι πωλήσεις της Εταιρίας γίνονται χονδρικώς σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Για
τις τυχόν συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου παρελθουσών χρήσεων η εταιρεία έχει
διενεργήσει όλες τις σχετικές προβλέψεις.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων.
(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 επιτοκίων.
Προσδιορισμός των εύλογων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού.
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές
αγορές προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης, και με την χρήση μεθόδων και
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες
κατάλληλα προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις
εκτιμήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο.
4.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

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

5.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
5.1.

ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Κατά την 31.12.2007 η Εταιρία είχε άνα επιχειρηματικό τομέα.
- ιχθυοκαλλιέργεια
Τα αποτελέσματα των τομέων αυτών κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και 31 Δεκεμβρίου 2006
έχουν ως εξής:
ΧΡΗΣΗ 2006
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Καθαρές Ζημίες
ΧΡΗΣΗ 2007
Συνολικές μικτές πωλήσεις ανά τομέα
Καθαρές πωλήσεις
Λειτουργικά κέρδη
Χρηματοοικονμικά έξοδα / έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων
χρήσεων
Καθαρές Ζημίες
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ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
395,098.13
395,098.13
-34,429.79
-64,790.34
-99,220.13
0,00
-99.220,13
ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
430.560,00
430.560,00
-1.847.683,71
-199.396,67
-99,220.13
0.00
-1.972.939,11
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6.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
6.1.

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γήπεδα
Οικόπεδα

Κτίρια &
Κτιριακές
εγκ/σεις

Μηχανήματα&
μηχ/κος
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα&
λοιπός
εξοπλισμός

Πάγια υπό
εκτέλεση

Άυλα
Περιουσιακά
Στοιχεία

0.00

0.00

Σύνολο

0101 – 31/12/2006
Υπόλοιπο έναρξης

1,357,000.00

2,900,000.00

Προσθήκες

1,944,090.90

148,861.84

124.00

Μειώσεις

160,182.30

6,510,135.04

1,150.02

1,274.02

58,694.06

Υπόλοιπο 31/12/2006
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2006

1,357,000.00

Μειώσεις
αποσβέσεων
31/12/2006
Υπόλοιπο 31/12/2006

2,900,000.00

1,944,214.90

90,167.78

161,332.32

0.00

0.00

6,452,715.00

0.00

1,546,495.05

129,690.55

111,790.74

0.00

0.00

1,787,976.34

119,225.36

178,827.51

7,468.00

16,489.63

0.00

Αποσβέσεις περιόδου

58,694.06

322,877.13

58,694.06

58,694.06

0.00

119,225.36

1,725,322.56

78,464.49

128,280.37

0.00

0.00

2,051,292.78

1,357,000.00

2,900,000.00

1,944,214.90

90,167.78

161,332.32

0.00

0.00

6,452,715.00

7,717.68

7,252.41

0101 – 31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Μειώσεις

747.44

15,717.53

1,760,82

Υπόλοιπο 31/12/2007
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις
Υπόλοιπο 01/01/2007

2,907,717,68

1,951,467,31

88,406.96

162,079.76

0.00

0.00

6,466,671.71

0.00

119,225.36

1,725,322.56

78,464.49

128,280.37

0.00

0.00

2,051,292.78

119,225.36

27,833.22

6,103.28

13,877.18

0.00

238,450.72

1,753,155.78

83,380.66

142,157.55

0.00

0.00

2,217,144.71

1,357,000.00

2,669,266.96

198,311.53

5,026.30

19,922.21

0.00

0.00

4,249,527.00

Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις
αποσβέσεων
31/12/2007
Υπόλοιπο 31/12/2007
Αναποσβ αξία 31/12/2007

6.2.

1,760.82

1,357,000.00

167,039.03

1,187.11

1,187.11

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Α και Β ύλες –υλ. συσκ/σίας

31/12/2007
18.345,07
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6.3.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα
µε το ΔΛΠ 41. Η εύλογη αξία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις τιµές πώλησης κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.
Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα γεννητόρων, ψαριών και γόνου στη
συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αποτιµούνται στην εύλογη αξία (δηλ. τιµή πώλησης) µε
βάση το πρότυπο 41 των ΔΛΠ. Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε
έντονους αυξητικούς ρυθµούς των αποθεµάτων να υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα
(κέρδη) από τη διαφορά κόστους προίοντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.
Ακολουθεί πίνακας συμφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

31/12/2007
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης

1,660,875.00

1,238,950.14

695,516.78

918,742.56

-1,856,007.78

-162,024.97

430,560.00

334,792.73

69,824.00

1,660,875.00

περιόδου.
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Κέρδη

(ζημίες)

από

μεταβολές

στην

εύλογη

αξία

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2007
Πωλήσεις περιόδου.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
λήξης περιόδου.

6.4.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πελάτες
Επιταγές εισπ. στις τραπ για εγγύηση
Χρεώστες Διάφοροι
Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατα συνδ.
Επιχειρήσεων
Λογ.διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2007
60.696,78
179,010.83
71.323,89

31/12/2006
277,946.80
179,010.83
505,694.42

230.666,41
9.256,33
550.954,24

0,00
7,861.60
970,513.65
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6.5.

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαθέσιμα στο ταμείο
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
ΣΥΝΟΛΟ

6.6.

31/12/2006

31/12/2007
1.113,94
125.531,25
126.645,19

12.86
28,558.80
28,571.66

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

1η Δεκεμβρίου 2005
31η Δεκεμβρίου 2005
31η Δεκεμβρίου 2006
31η Δεκεμβρίου 2007

Εκδοθέν

Αριθμός
μετοχών

Κοινές
μετοχές

268,902

268,902

787,882.86

464,604.54

1,252,487.40

268,902

268,902

787,882.86

464,604.54

1,252,487.40

268,902

268,902

787,882.86

464,604.54

1,252,487.40

268,902

268,902

787,882.86

464,604.54

1,252,487.40

Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

Σύνολο

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών μετοχών είναι 268.902 μετοχές, με ονομαστική αξία
Ευρώ 2,93 ανά μετοχή. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.
6.7.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

31/12/2007
Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών περ.στοιχείων

6.8.

2,385.555,82

2,362,498.53

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007

31/12/2006

Μακροπρόθεσμα

900,000.00

1,200,000.00

Βραχυπρόθεσμα

1,297,881.22

1,063,344.62

6.9.

ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007

Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Επιχορηγήσεις παγίων
ΣΥΝΟΛΟ
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1.210.851,98
0,00
1,210.851,98

31/12/2006
1,423,816.74
85,147.12
1,508,963.86
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6.10.

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31 Δεκεμβρίου 2005

-677,419.33

Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων

27,850.19

31 Δεκεμβρίου 2006

-649,569.14

Χρεώσεις / Πιστώσεις Ιδίων Κεφαλαίων

23,057.29

Χρεώσεις / Πιστώσεις Αποτελεσμάτων

74,141.27

31 Δεκεμβρίου 2007

6.11.

-552.370,58

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ν.2112/20)

Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει στους
εργαζόμενους που αποχωρούν για συνταξιοδότηση, εφάπαξ ποσό πολλαπλάσιο των
μηνιαίων αποδοχών κατά τον χρόνο της αποχώρησης (προσδιορίζεται από το Νόμο), με
βάση τα έτη υπηρεσίας. Λόγω μικρού αριθμού προσωπικού ( 10 άτομα), η πρόβλεψη
αποζημίωσης προσωπικού υπολογίστηκε με βάση της διατάξεις του Ν. 2112/20
Η κίνηση του λογαριασμού από 01.01.2006 έως 31.12.2007 είχε ως εξής:
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
16,983.57

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 1.1.2006
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2006
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01.-31.12.2006
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2006
Δαπάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2007
Πληρωθείσες αποζημιώσεις 01.01.-31.12.2007

1,349.38
15,634.19
0.00
0.00

Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007

6.12.

15.364,19

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Πιστωτές Διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ
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31/12/2007
46.925,62
61.249,87
40.767,22
13.434,87

31/12/2006
141,842.22
50,544.70
69,631.54
16,805.56

0.00
1.170.245,43
11.522,00
1,344.145,01

0.00
713,009.83
11,363.00
1,003,196.85
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6.13.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων έναρξης
περιόδου.
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
Κέρδη (ζημίες) από μεταβολές στην εύλογη αξία βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2007
Πωλήσεις περιόδου.
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων λήξης
περιόδου.

6.14.

31/12/2006

1.660.875,00

1,238,950.14

695,516.78

918,742.56

-1,856,007.78
430.560,00

-162,024.97
334,792.73

69,824.00

1,660,875.00

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

31/12/2007
Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις
επιχορηγήσεων
Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων

0,00

25,377.75

299.227,87

0,00

392,57

272,734.16

0,00

1,349.38

299.620,44

299,461.29

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΟ

6.15.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα Έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ

6.16.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
31/12/2006
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
11,922.75
11,922.75
13,405.24
13,405.24
20,588.75
1,429.77
7,386.02
512.92
6,557.82
5,365.49
7,414.24
6,066.19
34,415.93
0.00
37,705.59
0.00
16,734.18
25,101.26
15,694.86
23,542.29
7,485.26
8,351.95
15,277.17
16,143.86
97,704.69
52,171.22
96,883.12
59,670.50

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007

Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έκτακτες ζημίες
Έξοδα προηγούμενης χρήσης
ΣΥΝΟΛΟ
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918,06
0.00
140.502,40
141.420,46

31/12/2006
13,262.42
0.00
3,568.58
16,831.00
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6.17.

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006
31/12/2007
119,225.36
174.673,88
27.833,22
178,827.51
7,468.00
6.103,28

Κτίρια & Εγκαταστάσεις Κτιρίων
Μηχανήματα & Λοιπός Μηχανολογικός Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Αποσβέσεις ενσώματων και ασώματων παγίων

6.18.

16,489.63

13.010,49
866,69
222.487,56

322,877.13

ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006

31/12/2007
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

6.19.

-64,790.34

-199.396,67

-64,790.34

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Έσοδα από αναβαλλόμενη φορολογία
ΣΥΝΟΛΟ

6.20.

-199.396,67

Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006
31/12/2007
95,503.02
0.00
-74,141,27
0.00
-74,141.27
95,503.02

ΚΕΡΔΗ / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Βασικά
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους, με τον σταθμισμένο
μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων των ιδίων
κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ζημίες μετά από φόρους

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2006

-1.972.939,11

-99,220.13

-1.972.939,11

-99,220.13

0.00

0.00

268,902

268,902

-7,34

-0.37

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρείας
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών
Kέρδη/Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά (σε €)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007
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Τα κέρδη/ ζημιές ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιμερισμού των κερδών/ζημιών επί
του σταθμισμένου αριθμού των μετοχών .

7.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2007
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς τη
μητρική
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προς λοιπές
συνδεδεμένες
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών απο μητρική
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών απο λοιπές
συνδεδεμένες
γ) Απαιτήσεις απο μητρικη
Απαιτήσεις απο λοιπές συνδεδεμένες
δ) Υποχρεώσεις προς μητρικη
Υποχρεώσεις προς λοιπές συνδεδεμένες
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών
και μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις απο διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη
της διοίκησης

8.

430,560.00
0.00
4,084.00
0.00
230,666.41
-873,043.07
-297,202.36
0.00
0.00
0.00

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ

Η εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, λοιπές
εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν
αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Δεν
αναμένονται πρόσθετες πληρωμές, μετά την ημερομηνία σύνταξης αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
Η ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2006
31/12/2007
Παραχωρημένες υποθήκες για εξασφάλιση υποχρεώσεων
Λοιπά
ΣΥΝΟΛΟ

3,000,000.00
0.00
3,000,000.00

3,521,643.43
176.08
3,521,819.51

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2002
Για τις μη ελεγθείσες χρήσεις, όπου απαιτείται, έχει σχηματιστεί ανάλογη πρόβλεψη.
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9.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι:10
άτομα.
10.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ

Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής:
Η Εταιρεία έχει εγγράψει υποθήκη υπέρ της Τράπεζας Κύπρου ποσό € 3.000.000,00 για
δάνειο που την 31.12.2007 ανέρχεται στο ποσό των € 1.200.000,00
11.

ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην περιουσιακή και
οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
12.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε με έδρα Πανεπιστημίου 39, Αθήνα, και ποσοστό
συμμετοχής 100 %, με την μέθοδο της Ολικής Ενοποίησης.
13.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του Ισολογισμού
της 31 Δεκεμβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ρόδος, 26 Μαρτίου 2008

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 259508

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Τ 253427
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Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. Ρ 880064
ΑΡ.ΑΔ. Α΄ΤΑΞ. 0005369
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε..»
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗ 1/1/2007 – 31/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Η μονάδα είναι
εγκατεστημένη στη περιοχή Πλημμύρι - Κατταβιάς της νήσου Ρόδου και διαθέτει την υπ’
αριθμ. 143555/19.1.2004 άδεια λειτουργίας ιχθυογεννητικού σταθμού για την παραγωγή 13
εκατ. ιχθυδίων (8,2 εκατ ιχθύδια τσιπούρα και 4,8 εκατ ιχθύδια μυτάκι - μουρμούρα) ετησίως.
Η εταιρία διαθέτει επίσης την υπ’ αριθμ. 143555/19.1.2004 άδεια λειτουργίας χερσαίας
μονάδας εκτροφής 200 τόνων ιχθύων (τσιπούρα – λαυράκι) ετησίως. Η εταιρεία διαθέτει
στην ίδια περιοχή ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στο οποίο είναι εγκατεστημένες οι εγκαταστάσεις
συνολικής έκτασης 40 στρεμμάτων.
Ο ΚΛΑΔΟΣ
Τα είδη που εκτρέφονται από τις εταιρείες του κλάδου είναι κυρίως τσιπούρα – λαβράκι ενώ
τα τελευταία χρόνια υπάρχει και παραγωγή νέων ειδών όπως συναγρίδα, μυτάκι, φαγκρί.
Ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης από την κρίση του
παρελθόντος, η οποία οφειλόταν κυρίως στην ανυπαρξία θεσμικού πλαισίου, στην
υπερπροσφορά προϊόντων που συμπίεσαν το προϊόν σε τιμές κάτω του κόστους
παραγωγής και σε επιχειρηματικά λάθη των επαγγελματιών του χώρου.
Η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας στο μεσογειακό και ευρωπαϊκό
χώρο φαίνεται ότι αποτελεί το επόμενο στοίχημα για τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, η
οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω της επίτευξης μεγαλύτερου βαθμού
συγκέντρωσης(συγχωνεύσεις – εξαγορές), όσο και μέσω της διείσδυσης σε αγορές του
εξωτερικού.
Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) οι
προοπτικές για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. Ο κλάδος
παραγωγής ειδών ιχθυοκαλλιέργειας συνιστά έναν από τους σημαντικότερους κλάδους του
πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα, και σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ αναμένεται να
παρουσιάσει σημαντική βελτίωση μέσα στα επόμενα έτη.
Αναφορικά με τις προοπτικές του κλάδου, επισημαίνεται πως καταλυτικό ρόλο στο μέλλον
του κλάδου διαδραματίζουν:
α) η αύξηση της ζήτησης κυρίως από νεότερης ηλικίας νοικοκυριά
β) τα νέα επενδυτικά προγράμματα έρευνας για την καλλιέργεια νέων ειδών. Νέα είδη
ψαριών όπως το φαγκρί, η χιόνα και το μυτάκι, έχουν διεισδύσει στη βιομηχανική
παραγωγή, ενώ σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στην καλλιέργεια γλώσσας.
γ) η οικονομική υποστήριξη μέσω ενισχυμένων φορολογικών απαλλαγών σε επιχειρήσεις
που επενδύουν σε εξαγωγικές δραστηριότητες.
Τα
κυριότερα
προβλήματα
του
κλάδου,
συνοψίζονται
στα
ακόλουθα:
α) Το απαρχαιωμένο θεσμικό πλαίσιο.
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β) Η έλλειψη ενημέρωσης του καταναλωτή τόσο για τη σπουδαιότητα και την υψηλή
θρεπτική και ποιοτική αξία του ψαριού ιχθυοκαλλιέργειας.
γ) Ο εντεινόμενος εισαγόμενος και εγχώριος ανταγωνισμός.
δ) Υπερπαραγωγή γόνου και μείωση των τιμών των ψαριών.
ε) Η εξάρτηση της ιχθυοτροφής, που αποτελεί το μεγαλύτερο συντελεστή κόστους, από τις
τιμές των πρώτων υλών . ( ιχθυέλαια, δημητριακά)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 28,60% και διαμορφώθηκε στα
€ 430,56 χιλ από € 334,79 χιλ την περυσινή χρήση, ενώ η εταιρεία στην παρούσα χρήση
εμφάνισε ζημιές προ φόρων € 2,047,080.38 έναντι ζημιών € -99.220,13 την περυσινή
χρήση.
Τα προβλήματα του κλάδου συνεχίστηκαν με έντονη μορφή και για τον λόγο αυτό οι
μονάδες ενοικιάστηκαν στη πλέον αξιόπιστη επιχείρηση του κλάδου ( ΣΕΛΟΝΤΑ)
Ρόδος, 26 Μαρτίου 2008
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 259508

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως του ΔΣ που αποτελείται από 2 σελίδες
είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μου με ημερομηνία 26/3/2008 και αφορά
στις Οικονομικές Καταστάσεις της ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟΔΟΥ ΑΓΕΕ της
31.12.2007.
Αθήνα, 26/3/2008
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Δημήτριος Ι. Ιακωβίδης
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13251
ΒAKER TILLY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396 Αγ. Παρασκευή Αθήνα ΤΚ 15341
(Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 148)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007

- 32 -

