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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Οι κάτωθι ορισµένοι από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την συνεδρίασή του στις 22.7.2009 

α) Γεώργιος Αντύπας, Πρόεδρος ∆.Σ., 

β)  Ιωάννης Στεφανής,  ∆/νων Σύµβουλος  και 

γ)  Ιωάννης Ανδριανόπουλος, Μέλος ∆.Σ.,  

δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

1. οι εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2009-30.6.2009 οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 

εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως 

σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 

και 

2. η εξαµηνιαία έκθεση του διοικητικού συµβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 

πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ 
   
   
   
   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415 Α.∆.Τ ΑΒ 296541 Α.∆.Τ. ΑΒ 521401 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την περίοδο 1.1.2009-30.6.2009 
 

 

Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την περίοδο 1.1.2009-

30.6.2009, συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 4 

της Απόφασης 7/448/2007 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αποτελεί αναπόσπαστο 

µέρος της Εξαµηνιαίας Οικονοµικής Έκθεσης της περιόδου 1.1.2009-30.6.2009.  

Καθώς η Εταιρεία συντάσσει και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις η παρούσα Έκθεση είναι 

ενιαία και αναφέρεται κυρίως  στα οικονοµικά στοιχεία της Εταιρείας και των συνδεδεµένων προς 

αυτή εταιρειών ενώ όπου κρίνεται απαραίτητο γίνεται αναφορά σε επιµέρους οικονοµικά στοιχεία 

της Εταιρείας. 

 

Α. Γενικά πληροφοριακά στοιχεία 

Η εταιρεία ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ιχθυοτροφών και 

κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο.  

Από το 1994 µέχρι και σήµερα η εταιρεία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την 

εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ καλύπτοντας τις διατροφικές ανάγκες των ιχθυδίων σε όλα τα στάδια 

της ανάπτυξής τους.  

Οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 22.000 τ.µ. στο Ζευγολατιό 

Κορινθίας.  

Η ποιότητα του παραγόµενου προϊόντος είναι αδιαµφισβήτητη και εξασφαλίζεται από α) την 

επιλογή των κατάλληλων α’ υλών, τον εργαστηριακό έλεγχο και την πιστοποίηση βάσει αυστηρών 

προδιαγραφών κατά την παραλαβή τους, β) την παρασκευή ισορροπηµένων  µιγµάτων ανάλογα 

µε το είδος του ψαριού και τη φάση εκτροφής του, καλύπτοντας µε τον καλύτερο τρόπο τις 

διαιτητικές ανάγκες και γ) την υψηλή ποιότητα παραγωγής που βασίζεται στην τεχνογνωσία, την 

τεχνολογία και τις διαδικασίες κατά ISO µε τις οποίες έχει πιστοποιηθεί η εταιρεία.  

Οι εταιρείες του Οµίλου µε τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα:  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ ΡΟ∆ΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ 

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 100% ΟΛΙΚΗ 

AQUA BIOTECH HELLENIC AE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65% ΟΛΙΚΗ 
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Οι δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και πιο 

συγκεκριµένα την: 

• παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθµό που είναι εγκατεστηµένος στη Ρόδο   

• παραγωγή ιχθύων (κυρίως τσιπούρα – λαυράκι) µε τη µέθοδο των πλωτών κλωβών στη 

θάλασσα 

• εµπορία – διάθεση ιχθύων  

• ανάπτυξη, πιλοτική εφαρµογή και παραγωγή νέας τεχνογνωσίας στο τοµέα της 

Υδατοκαλλιέργειας µέσω της συνεργασίας µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

(ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)  

Ωστόσο, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και 

κατ’ επέκταση απόδοση  των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην 

πώληση του υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού τους καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και 

της εκµετάλλευσής τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 

 

Α. Σηµαντικά γεγονότα πρώτου εξαµήνου της παρούσας οικονοµικής χρήσης 

Τα σηµαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά το πρώτο εξάµηνο της παρούσας οικονοµικής 

χρήσης 2009 καθώς και η επίδρασή τους στις εξαµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις είναι τα 

ακόλουθα: 

 

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99 ΤΟΥ Ν. 3588/2007 

H εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ µε την από 3.2.2009 ανακοίνωσή της ενηµέρωσε ότι 

στις 28.01.2009 εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 98 απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) σύµφωνα µε την οποία έγινε δεκτή η αίτηση υπαγωγής της 

εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 και διατάχθηκε το 

άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο διατακτικό αυτής και το Ν.3588/2007. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη συµφωνίας 

µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, 

αναµένει την έκβασή της και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο προτίθεται να προχωρήσει 

στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της θα είναι 

ικανά για τον προσδιορισµό της. 

 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Η Εταιρεία στα πλαίσια των διατάξεων της Απόφασης 3/347/12.7.2005, άρθρο 2 παρ. 2 (ε) της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε στις 22.5.2009 ότι διεκόπη η συνεργασία µε τον κ. Ανδρέα 

Ζερβάκη, Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρίας.   
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2009  

1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2008- 

31.12.2008, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 

2) Εγκρίθηκαν µε ποσοστό 83,13% τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 

2008, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τη διαχείριση 

της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 

3) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 2008 

συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 πλέον φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων για την 

τρέχουσα χρήση.  

4) Αποφασίστηκε οµόφωνα ο ορισµός ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας Τσακαλογιάννη 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωµατικού του κου Ιωάννη Τολιόπουλου (ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της 

Ελεγκτικής Εταιρείας «ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E.» µε ΑΜΕΟΕ 148, για τον έλεγχο των 

ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων  της χρήσεως 2009. Επίσης η Συνέλευση  

ενέκρινε όπως αµοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται 

από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία 

5) Αποφασίστηκε οµόφωνα η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύµφωνα µε το 

άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίστηκαν ως µέλη της οι κκ Βασίλειος Στεφανής – Μη 

εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριος Πάνου – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και Αριστείδης Χρόνης – 

Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.  

6) Αποφασίστηκε οµόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να χειριστεί την απαίτηση 

από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ. 

 

Β. Εξέλιξη & επιδόσεις δραστηριοτήτων – Χρηµατοοικονοµικοί και µη δείκτες 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της Εταιρείας τις τελευταίες 

δύο χρήσεις καθώς και η εξέλιξη το τρέχον εξάµηνο και το αντίστοιχο περυσινό. 

 

 2007 2008 %∆ 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 %∆
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 51.425.804,28 46.262.394,46 -10% 15.681.753,92 22.078.892,60 41%
MIKTA ΚΕΡ∆Η 3.496.567,61 6.189.693,89 77% 1.835.288,00 3.188.837,03 74%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ -2.059.408,08 4.448.982,35 - 953.255,83 2.547.285,54 167%
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -8.212.177,43 66.158,80 - -1.423.939,77 509.116,69 -

ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ -8.237.418,27 76.655,98 - -1.384.926,39 486.238,32 -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 75.645.512,57 76.496.369,41 1% 58.692.016,76 79.044.661,42 35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 6.993.174,89 6.882.949,81 -2% 5.614.610,24 7.432.449,05 32%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 68.652.337,68 69.613.419,60 1% 53.077.406,52 71.612.212,37 35%

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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 2007 2008 %∆ 1/1-30/6/2008 1/1-30/6/2009 %∆
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 46.924.032,66 46.208.746,36 -2% 15.642.073,92 22.078.892,60 41%
MIKTA ΚΕΡ∆Η 6.152.608,38 6.516.780,01 6% 2.060.174,91 3.188.837,03 55%

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 117.194,81 4.014.848,44 3326% 878.257,95 2.154.043,40 145%
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -5.377.943,98 133.702,95 - -1.234.615,80 360.043,87 -
ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ -5.474.503,30 2.606,94 - -1.311.294,21 336.213,08 -
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 80.638.611,59 83.413.978,84 3% 64.748.778,91 87.289.000,35 35%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 18.116.789,88 17.912.518,18 -1% 16.801.978,79 18.307.024,63 9%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 62.521.821,71 65.501.460,66 5% 47.946.800,12 68.981.975,72 44%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζονται οι βασικοί αριθµοδείκτες για το τρέχον εξάµηνο, το 

αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο καθώς και την τελευταία χρήση. 

 

30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008 30/6/2009 30/6/2008 31/12/2008
Περιθωρίων Κέρδους (%)
Περιθώριο Μικτού Κέρδους 14,44% 11,70% 13,38% 14,44% 13,17% 14,10%
Περιθώριο Κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 11,54% 6,49% 9,62% 9,76% 5,76% 8,69%
Περιθώριο κερδών προ φόρων 2,31% - 0,14% 1,63% - 0,29%
Περιθώριο κερδών µετά φόρων και δικαιωµάτων 2,20% - 0,17% 1,52% - 0,04%
Αποτελεσµατικότητας
Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ενεργητικού (Πωλ./Συν. 0,28 0,27 0,60 0,25 0,24 0,55
Κεφαλαιακής ∆οµής & ∆ανειακής 
Επιβάρυνσης (:1)
Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 3,77 9,45 10,11 3,77 2,85 3,66
Ξένα / Συνολικά Κεφάλαια 0,91 0,90 0,91 0,79 0,74 0,79
Ρευστότητας
Γενική Ρευστότητα (Κυκλοφ. Ενεργ./Βραχ. 2,71 0,89 2,17 2,70 0,87 2,22
Ειδική Ρευστότητα (∆ιαθέσιµα/Βραχ. Υποχρ.) 0,14 0,11 0,12 0,13 0,12 0,12
Αποδοτικότητας προ φόρων (%)
ROE( EBT/ Ι.Κ.) 7% - 1% 2% - 1%

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ 

 

 

Ο Κύκλος Εργασιών του Οµίλου  ανήλθε σε €22,08 εκ ενισχυµένος κατά 41% σε σχέση µε την 

προηγούµενη περίοδο. Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται αφενός στην αύξηση της 

παραγωγικότητας κατά 20 % περίπου συνεπεία τεχνικών βελτιώσεων που έλαβαν χώρα στην 

παραγωγική διαδικασία και αφετέρου στην εξαγωγή ιχθυοτροφών αξίας € 5.216.420,00  που 

πραγµατοποιήθηκε το εν λόγω διάστηµα. 

 

Το Περιθώριο µικτού κέρδους σε επίπεδο Οµίλου αυξήθηκε στο 14,4% έναντι 11,7 % πέρυσι 

ενώ σε επίπεδο εταιρείας το περιθώριο µικτού κέρδους αυξήθηκε σε 14,4% έναντι 13,2% πέρυσι. 

Η αύξηση του Μικτού Περιθωρίου οφείλεται αφενός στην ενίσχυση κατά 41% του Κύκλου 

Εργασιών όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας που συνετέλεσε στην µείωση του κόστους 

παραγωγής.   

 

Τα Κέρδη προ φόρων του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε  € 509 χιλ από ζηµιές € 1,4 εκ και για την 

εταιρεία σε κέρδη € 360 χιλ από ζηµιές € 1,2 εκ  

Τα Κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 

486 χιλ από ζηµιές € 1,4 εκ πέρυσι, ενώ για την εταιρεία τα Κέρδη µετά από φόρους 

διαµορφώθηκαν σε € 336 χιλ από ζηµιές € 1,3 εκ.  
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Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην πλήρη αντιστροφή του αποτελέσµατος και 

στην καταγραφή κερδών για πρώτη φορά από το 2005  είναι οι κάτωθι:   

α) η ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών κατά 41% συνεπεία αφενός της εξαγωγής ιχθυοτροφών 

αξίας  € 5.216.420,00  που πραγµατοποιήθηκε το εν λόγω διάστηµα και αφετέρου της αύξησης 

της παραγωγικότητας κατά 20% περίπου συνεπεία τεχνικών βελτιώσεων που έλαβαν χώρα στην 

παραγωγική διαδικασία συµβάλλοντας στην µείωση του κόστους παραγωγής και του κόστους 

πωληθέντων.   

β) ο περιορισµός του χρηµατοοικονοµικού κόστους που διαµορφώθηκε την παρούσα περίοδο σε € 

1,5 εκ έναντι € 1,9 πέρυσι.   

 

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων του Οµίλου ανήλθαν σε € 2,55 εκ έναντι €953 χιλ και σε επίπεδο εταιρείας 

διαµορφώθηκαν σε  € 1,15 έναντι €878 χιλ. 

 

Τα Αποθέµατα της εταιρείας µειώθηκαν σε € 4,39 εκ από € 5,52 εκ. (- 20%) κυρίως λόγω της  

ποσοτικής µείωσης των α’ και β’ υλών και υλικών συσκευασίας συνεπεία της αυξηµένης 

παραγωγής και των αυξηµένων πωλήσεων. 

 

Οι Απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου αυξήθηκαν κατά 59% και 

διαµορφώθηκαν σε € 27,5 εκ, ενώ σε επίπεδο µητρικής εταιρείας αυξήθηκαν κατά 64% και 

διαµορφώθηκαν σε € 27 εκ  

 

Τα Ταµιακά διαθέσιµα  παρουσίασαν µικρή υποχώρηση της τάξης του 4% τόσο σε επίπεδο 

Οµίλου όσο και σε επίπεδο εταιρείας και διαµορφώθηκαν σε € 3  εκ. 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Οµίλου παρουσίασαν αύξηση κατά 3% και ανήλθαν σε € 71,6 

εκ από € 69,6 εκ ενώ σε επίπεδο εταιρείας αυξήθηκαν κατά 5% και ανήλθαν σε € 68,9 εκ από 

€65,5 εκ.  

 

H µητρική Εταιρεία κατέχει στη λήξη της τρέχουσας  περιόδου 65.000 ίδιες µετοχές  αξίας 

κτήσης € 106.147,10 ενώ η εύλογη αξία τους την 30.6.2009 ανέρχεται σε € 23.400. 
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Γ. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες δευτέρου εξαµήνου της παρούσας 

οικονοµικής χρήσης 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους όπως κίνδυνο µεταβολής τιµών, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας και κίνδυνο ταµιακών ροών και κίνδυνο µεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 

Ο Όµιλος εκτίθεται στους κάτωθι κινδύνους µεταβολής τιµών  

Α) Μεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως διαθέσιµα 

προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Σε περιόδους πτωτικής πορείας των τιµών των 

εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών επηρεάζεται αρνητικά η αποτίµηση τους. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα από τις ζηµιές που προκύπτουν από  τη 

µεταβολή της εύλογης αξίας τους. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην παρούσα περίοδο τα ίδια 

κεφάλαια της Εταιρείας ενισχύθηκαν κατά € 57.579,77 που αφορούν σε κέρδη από µεταβολή της 

εύλογης αξίας των κατεχόµενων µετοχών. Με βάση τα κατεχόµενα την 30.6.2009 χρεόγραφα, µία 

αύξηση/(µείωση) των τιµών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση/(µείωση) των ιδίων κεφαλαίων 

της τρέχουσας περιόδου κατά € 5,7 χιλ περίπου, ενώ για την περίοδο από 1.1-30.06.2008 θα 

επέφερε (µείωση )/ αύξηση των ζηµιών που είχε  αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

κατά  € 14,1 χιλ περίπου. 

Β) Μεταβολή της αξίας των α υλών: Σηµαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής αποτελούν 

οι α ύλες. Ενδεχόµενη αύξηση των τιµών των α υλών που χρησιµοποιούνται κατά την παραγωγική 

διαδικασία συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο συγκεκριµένος 

κίνδυνος διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι να αναπροσαρµόζει 

την τιµή πώλησης του τελικού προϊόντος όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο προκειµένου να καλύπτεται 

η όποια επιβάρυνση από τυχόν αύξηση των τιµών των α υλών. Το ύψος των αγορών α’ υλών για 

τη τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε € 16.700.010,75 και για την αντίστοιχη περίοδο το 2008 ανήλθε 

στο ποσό των € 14.723.492,02. Ενδεχόµενη ανατίµηση / (υποτίµηση) των βασικών α’ υλών κατά 

10% θα επέφερε µείωση / (αύξηση) των κερδών της παρούσας περιόδου κατά € 1,67 εκ περίπου 

και αύξηση / (µείωση) των ζηµιών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 1,47 εκ περίπου. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Σηµαντικός παράγοντας περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου είναι η διασπορά του 

πελατολογίου. Καθώς όµως ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, επιλογή της 

∆ιοίκησης είναι οι πωλήσεις να πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε υψηλή πιστοληπτική αξιοπιστία 

και κυρίως προς εταιρείες του Οµίλου Σελόντα, όπου τα συµφέροντα είναι κοινά, προκειµένου να 

εξασφαλίζονται σε µεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται σηµαντικά ο πιστωτικός 

κίνδυνος. Την 30.6.2009 οι πωλήσεις προς τον Όµιλο Σελόντα ανερχόταν σε ποσοστό 85 % 

περίπου. 
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Κίνδυνος ρευστότητας 

Με δεδοµένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, για 

τον περιορισµό του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από 

τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, 

ταξινοµηµένες µε βάση τον ορίζοντα αποπληρωµής τους, παρουσιάζονται στους παρακάτω 

πίνακες. 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

30/6/2009
Τραπεζικός δανεισµός 6.738.118,23 13.750.000,00 30.685.366,36
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.544.260,08 0,00 0,00

23.282.378,31 13.750.000,00 30.685.366,36
31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός 10.801.351,21 13.281.250,00 24.318.463,12
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.919.987,65 0,00 0,00

27.721.338,86 13.281.250,00 24.318.463,12

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

30/6/2009
Τραπεζικός δανεισµός 5.437.974,72 13.750.000,00 30.685.366,36
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.660.579,82 0,00 0,00

23.098.554,54 13.750.000,00 30.685.366,36
31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός 9.201.046,06 13.281.250,00 24.318.463,12
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.272.450,64 0,00 0,00

26.473.496,70 13.281.250,00 24.318.463,12  

 

Ο Όµιλος κατατάσσει το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και τις λοιπές υποχρεώσεις 

προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταµεία  στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών λόγω των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων πηγάζει από τα τραπεζικά δάνεια του Οµίλου και 

συγκεκριµένα από το γεγονός ότι οι συµφωνίες αυτές είναι εκφρασµένες σε κυµαινόµενο επιτόκιο 

συνδεδεµένο µε το δείκτη EURIBOR. Ενδεχόµενη αύξηση του δείκτη EURIBOR κατά 10% θα 

επέφερε µείωση των κερδών της τρέχουσας περιόδου κατά € 158 χιλ περίπου και αύξηση των 

ζηµιών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 180 χιλ περίπου. 

 

∆. Σηµαντικές συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Τα συνδεόµενα µε την Εταιρεία πρόσωπα όπως αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24 και µε τα οποία η 

Εταιρεία έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές είναι τα κάτωθι: 

1) Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ:  Βασικός Μέτοχος της Εταιρείας κατά 41,34%  

2) Οι συνδεδεµένες µε την Ιχθυοτροφεία Σελόντα ΑΕΓΕ εταιρείες 

3) Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου ΑΓΕΕ: Θυγατρική εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής 100% 

4) Θαλάσσιες Υδατοκ/ργειες Ευβοϊκού ΑΕ: Θυγατρική εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής 100% 
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5) Aquabiotech Hellenic AE: Θυγατρική εταιρεία µε ποσοστό συµµετοχής 65% 

Ο κάτωθι πίνακας παρουσιάζει τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της Εταιρείας από και προς τα 

συνδεδεµένα µέρη για την περίοδο 1/1-30/6/2009 καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 30/6/2009 έχουν ως εξής: 

 

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ 0,00 18.768.260,94 22.414.547,73 0,00
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ 0,00 0,00 11.552,72 0,00
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ 0,00 0,00 0,00 203.159,11
AQUA BIOTECH HELLENIC AE 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 18.768.260,94 22.426.100,45 203.159,11  

Οι συναλλαγές προς τον Όµιλο ΣΕΛΟΝΤΑ αφορούν σε πωλήσεις ιχθυοτροφών οι οποίες 

πραγµατοποιούνται σε όρους της αγοράς.  

Τέλος οι συναλλαγές και αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των διευθυντών της 

Εταιρείας και του Οµίλου για το διάστηµα 1/1-30/6/2009 ανήλθαν σε € 187.169,12 ενώ οι 

απαιτήσεις από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους διευθυντές κατά την 30/6/2009 

ανέρχονταν σε € 0,00. 

 

Ε. Στοιχεία και εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο 

εξάµηνο της παρούσας οικονοµικής χρήσης 

 

Οι προοπτικές της Εταιρείας είναι άµεσα συνυφασµένες µε τις προοπτικές του κλάδου της 

ιχθυοκαλλιέργειας, ο οποίος είναι σήµερα ο πρώτος εξαγωγικός κλάδος της  χώρα µας.  Ωστόσο το 

2009 θεωρείται η πιο καθοριστική χρονιά για την µελλοντική πορεία του κλάδου. Ζητήµατα όπως 

η πώληση σε τιµές υψηλότερες του κόστους µέσω της µείωσης της συνολικής παραγωγής και της 

διακράτησης αποθεµάτων για τον επόµενο χρόνο και η στήριξη που απαιτείται από τα πιστωτικά 

ιδρύµατα, σε περίοδο µάλιστα γενικότερης κρίσης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, είναι αυτά που 

θα καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη του κλάδου που αναµένεται από το 2010. Η 

∆ιοίκηση της Εταιρείας, έχοντας ως δεδοµένα τα ανωτέρω, έχει στρέψει τις προσπάθειές της σε 

ενέργειες που αφενός  θα βελτιώσουν την µελλοντική της κερδοφορία µέσω της προσπάθειας για 

περαιτέρω µείωση του κόστους και αφετέρου σε στοχευµένες πωλήσεις που σκοπό θα έχουν τον 

περιορισµό του πιστωτικού κινδύνου.  

Περαιτέρω ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσιάζει εποχικότητα που αποδίδεται στην 

εποχικότητα που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. Λόγω των 

βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του µεταβάλλονται 

ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 

υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου (Ιούνιος-Οκτώβριος).  

Ειδικότερα το γ΄τρίµηνο (Ιούλιος – Σεπτέµβριος) κάθε έτους λόγω των υψηλών θερµοκρασιών 

πραγµατοποιούνται πωλήσεις που ανέρχονται στο 38,5 – 40% των ετησίων πωλήσεων. Ως εκ 
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τούτου το γ΄ τρίµηνο αποτελεί το κρίσιµο τρίµηνο που καθορίζει σε µεγάλο ποσοστό τις 

συνολικές πωλήσεις της χρήσης. 

 

Ζευγολατιό, 22 Ιουλίου 2009 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   
   
   
   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415                               Α.∆.Τ ΑΒ 296541   Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 
  Α.Μ.Α 3142 
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Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

Προς τους µετόχους της 
«ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τον συνηµµένο εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» της 30ης Ιουνίου 2009, και τις σχετικές καταστάσεις 

αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που 

έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και την περίληψη των σηµαντικών λογιστικών πολιτικών και 

τις λοιπές επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του 

Ν.3556/2007. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εφαρµόζονται στην ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση («∆ΛΠ 34»). ∆ική µας ευθύνη είναι η 

έκφραση ενός συµπεράσµατος επί αυτής της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης µε βάση την 

επισκόπησή µας. 

 

Εύρος της εργασίας επισκόπησης  

∆ιενεργήσαµε την επισκόπηση σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

Ενδιάµεσης Οικονοµικής Πληροφόρησης που ∆ιενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της 

Οικονοµικής Μονάδας» στο οποίο παραπέµπουν τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα. Η επισκόπηση 

συνίσταται στη διενέργεια διαδικασιών για την αναζήτηση πληροφοριών, κυρίως από άτοµα που 

είναι υπεύθυνα για οικονοµικά και λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή κριτικής ανάλυσης και 

λοιπών διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος µίας εργασίας επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο 

από έναν έλεγχο που διενεργείται σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα και εποµένως, δεν 

µας δίδει την δυνατότητα να αποκτήσουµε την διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή µας 

όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα είχαν επισηµανθεί σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, η 

παρούσα δεν αποτελεί έκθεση ελέγχου. 

 

Συµπέρασµα επισκόπησης  

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε που θα 

µας οδηγούσε στο συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση οικονοµική πληροφόρηση δεν 

παρουσιάζει εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας κατά την 

30η Ιουνίου 2009, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για την εξάµηνη 

περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
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Θέµατα έµφασης 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα της επισκόπησης, εφιστούµε την 

προσοχή σας στο εξής θέµα: Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πελάτες και 

λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνεται απαίτηση ποσού 4,9 εκατ. ευρώ από πελάτη της εταιρείας που 

έχει υπαχθεί στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007. Μέχρι ηµεροµηνίας 

σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν έχει ολοκληρωθεί η επίτευξη συµφωνίας µε τους πιστωτές 

και έτσι δεν καθίσταται δυνατό να προσδιοριστεί από εµάς το ποσό για το οποίο θα απαιτηθεί η 

διενέργεια σχετικής πρόβλεψης σε βάρος των αποτελεσµάτων χρήσεως. 

 

Αναφορά επί άλλων νοµικών και κανονιστικών θεµάτων  

Πέραν της ανωτέρω ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης επισκοπήσαµε και τα υπόλοιπα 

στοιχεία της εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και των κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτού του Νόµου, Αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από την ανωτέρω 

επισκόπηση διαπιστώσαµε ότι η εν λόγω έκθεση περιλαµβάνει τα  στοιχεία και τις πληροφορίες 

που προβλέπονται από τον Νόµο και τις Αποφάσεις και είναι συνεπής µε την συνηµµένη 

οικονοµική πληροφόρηση. 
 
 

 
         Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές- 
          Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
          Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341     
          Αγ. Παρασκευή,  Αθήνα 
          Α.Μ./ΣΟΕΛ:  148 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2009 
Η   Ορκωτή Ελέγκτρια - Λογίστρια 

 
 

 
 

Χρυσούλα Γ. Τσακαλογιάννη 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 23811 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2009 – 30.6.2009 
(ποσά σε €) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008
Κύκλος εργασιών βιολογικών προιόντων 0,00 39.680,00 0,00 0,00
Ζηµιές από τη  µεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων 6.18 0,00 -224.886,91 0,00 -41.632,74
Κύκλος εργασιών λοιπών προιόντων 6.19 22.078.892,60 15.642.073,92 17.560.447,28 12.119.969,59
Κόστος πωλήσεων λοιπών προιόντων 6.20 -18.890.055,57 -13.581.899,01 -14.788.514,95 -10.399.251,96
Μικτά κέρδη λοιπών προιόντων 3.188.837,03 2.060.174,91 2.771.932,33 1.720.717,63

Άλλα έσοδα 6.21 586.109,55 567.678,43 380.794,11 275.863,77
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  6.22 -1.141.492,18 -1.133.492,81 -601.085,35 -636.240,51
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.22 -616.315,69 -503.996,44 -484.720,22 -350.683,13
Άλλα έξοδα 6.23 -35.916,93 -283.838,64 -18.270,31 -175.364,58

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 2.547.285,54 1.018.338,08 2.255.697,01 1.057.350,12
Αποσβέσεις 6.24 -503.818,99 -536.699,54 -234.341,15 -264.689,68

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 2.043.466,55 481.638,54 2.021.355,86 792.660,44

Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-επενδυτικής λειτουργίας 6.25 -1.534.349,86 -1.905.578,31 -707.393,73 -1.159.138,19
Κέρδη / Ζηµίες προ φόρων 509.116,69 -1.423.939,77 1.313.962,13 -366.477,75
Έξοδο φόρου 6.26 -23.830,79 36.887,61 -13.505,12 -4.346,90
Κέρδη /Ζηµίες µετά από φόρους (Α) 485.285,90 -1.387.052,16 1.300.457,01 -370.824,65
- Ιδιοκτήτες µητρικής 486.238,32 -1.384.926,39 1.301.052,42 -369.670,48
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -952,42 -2.125,77 -595,41 -1.154,17

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 57.579,77 0,00 82.408,70 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 6.633,57 8.487,51 12.910,34 2.128,52
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 64.213,34 8.487,51 95.319,04 2.128,52

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 549.499,24 -1.378.564,65 1.395.776,05 -368.696,13
- Ιδιοκτήτες µητρικής 550.451,66 -1.376.438,88 1.396.371,46 -367.541,96
- ∆ικαιώµατα µειοψηφίας -952,42 -2.125,77 -595,41 -1.154,17

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (σε €) 6.27 0,0283 -0,0806 0,0757 0,0216

Ο ΟΜΙΛΟΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008 1/4-30/6/2009 1/4-30/6/2008
Κύκλος εργασιών βιολογικών προιόντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη από τη  µεταβολή της εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 6.18 0,00 0,00 0,00 0,00
Κύκλος εργασιών λοιπών προιόντων 6.19 22.078.892,60 15.642.073,92 17.560.447,28 12.119.969,59
Κόστος πωλήσεων λοιπών προιόντων 6.20 -18.890.055,57 -13.581.899,01 -14.788.514,95 -10.399.251,96
Μικτά κέρδη λοιπών προιόντων 3.188.837,03 2.060.174,91 2.771.932,33 1.720.717,63

Άλλα έσοδα 6.21 87.427,25 27.013,20 88.479,52 4.221,22
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  6.22 -843.475,48 -828.750,64 -457.610,47 -416.834,48
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.22 -616.315,69 -462.836,88 -484.720,22 -332.664,09
Άλλα έξοδα 6.23 -15.562,30 -220.505,43 -9.630,58 -169.581,68

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 2.154.043,40 900.414,96 2.067.783,03 966.385,17
Αποσβέσεις 6.24 -333.813,01 -325.319,80 -165.164,54 -160.526,57

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 1.820.230,39 575.095,16 1.902.618,49 805.858,60

Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-επενδυτικής λειτουργίας 6.25 -1.460.186,52 -1.809.710,96 -679.253,90 -1.139.589,85
Κέρδη/ Ζηµίες προ φόρων 360.043,87 -1.234.615,80 1.223.364,59 -333.731,25
Έξοδο φόρου 6.26 -23.830,79 -76.678,41 -13.505,12 -43.771,65
Κέρδη / Ζηµίες µετά από φόρους (Α) 336.213,08 -1.311.294,21 1.209.859,47 -377.502,90

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 57.579,77 0,00 82.408,70 0,00

Αναβαλλόµενος φόρος απόσβεσης αποθεµατικού εύλογης αξίας 713,60 -3.516,88 1.070,40 -3.873,68
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 58.293,37 -3.516,88 83.479,10 -3.873,68

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) 394.506,45 -1.314.811,09 1.293.338,57 -381.376,58

Κέρδη / Ζηµιές µετά από φόρους ανα µετοχή - βασικά (σε €) 6.27 0,0196 -0,0763 0,0704 -0,0223

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.-30.6.2009 

 
 

- 19 -

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30.6.2009 

 
(ποσά σε €) 

 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 6.1 13.218.696,73 13.733.072,70 7.411.891,66 7.713.336,64
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6.1 84.338,66 92.810,73 84.338,66 92.810,73
Επενδύσεις σε θυγατρικές/συγγενείς επιχειρήσεις 6.2 0,00 0,00 15.029.205,35 14.270.691,00
Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 6.3 780.564,96 722.985,19 780.564,96 722.985,19
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.775.353,84 1.851.180,38 1.702.008,39 1.774.815,61
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 15.858.954,19 16.400.049,00 25.008.009,02 24.574.639,17
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα 6.4 4.394.608,51 5.519.355,05 4.394.608,51 5.519.355,05
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.5 55.567.408,40 51.220.772,00 54.842.290,65 50.138.926,80

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.6 80.514,80 80.514,80 0,00 0,00
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.7 3.143.175,52 3.275.678,56 3.044.092,17 3.181.057,82
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων 63.185.707,23 60.096.320,41 62.280.991,33 58.839.339,67
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 79.044.661,42 76.496.369,41 87.289.000,35 83.413.978,84

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ιδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο 6.8 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12 6.379.087,12
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.9 1.015.031,07 1.033.098,35 934.194,83 958.182,08
Λοιπά Αποθεµατικά 6.10 11.724.214,97 11.724.214,97 11.723.876,58 11.723.876,58
Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 
χρεογράφων 6.10 -146.495,58 -204.075,35 -146.495,58 -204.075,35
Αποτελέσµατα εις νέον -11.450.447,96 -11.961.387,13 -477.491,22 -838.405,15
Ιδιες Μετοχές -106.147,10 -106.147,10 -106.147,10 -106.147,10

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 7.415.242,52 6.864.790,86 18.307.024,63 17.912.518,18
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (β) 17.206,53 18.158,95
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ)=(α)+(β) 7.432.449,05 6.882.949,81 18.307.024,63 17.912.518,18

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Μακροπρ. Τραπεζικά δάνεια 6.11 44.435.366,36 37.599.713,12 44.435.366,36 37.599.713,12
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.12 2.206.108,29 2.629.556,40 82.204,06 93.868,24
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 1.080.401,02 1.099.567,63 773.526,56 786.773,20
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 6.14 306.443,69 295.217,19 290.809,50 279.583,00
Λοιπές προβλέψεις 6.15 301.514,70 268.026,40 301.514,70 268.026,40
Σύνολο µακροπροθέσµων υποχρεώσεων 48.329.834,06 41.892.080,74 45.883.421,18 39.027.963,96
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.16 16.544.260,08 16.789.428,79 17.660.579,82 17.141.891,78
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.17 0,00 130.558,86 0,00 130.558,86
Τραπεζικά  δάνεια 6.11 6.738.118,23 10.801.351,21 5.437.974,72 9.201.046,06
Σύνολο βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων 23.282.378,31 27.721.338,86 23.098.554,54 26.473.496,70
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 71.612.212,37 69.613.419,60 68.981.975,72 65.501.460,66
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ)+(δ) 79.044.661,42 76.496.369,41 87.289.000,35 83.413.978,84

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2009 – 30.6.2009 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε  €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο 
υπέρ το 
άρτιο

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας

Ζηµιά από 
αποτίµηση 

διαθεσίµων προς 
πώληση 

χρεογράφων 

Λοιπά 
Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Ιδιες Μετοχές
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008 6.379.087,12 0,00 1.053.112,12 0,00 15.958.768,30 -16.313.815,71 -106.147,10 22.170,16 6.993.174,89
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 
1.1 - 30.06.2008

0,00 0,00 8.487,51 0,00 0,00 -1.384.926,39 0,00 -2.125,77 -1.378.564,65

Υπόλοιπα κατά την 30η Iουνίου 2008 6.379.087,12 0,00 1.061.599,63 0,00 15.958.768,30 -17.698.742,10 -106.147,10 20.044,39 5.614.610,24
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 
1.7 - 31.12.2008

0,00 0,00 -8.487,51 0,00 0,00 1.461.582,37 0,00 -1.885,44 1.451.209,42

Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου 3.024.294,46 0,00 0,00 0,00 -3.024.294,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Μειωση Μετοχικου Κεφαλαιου -3.024.294,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.294,46 0,00 0,00 0,00
Εξοδα αυξησης Μετοχικου Κεφαλαιου 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.230,48 0,00 0,00 0,00 -4.230,48
Μεταφορα αποθεµατικού εύλογης αξίας στα 
αποτελέσµατα εις νέο

0,00 0,00 -45.449,75 0,00 0,00 45.449,75 0,00 0,00 0,00

Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 
χρεογράφων 

0,00 0,00 0,00 -204.075,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -204.075,35

Συψηφισµος ζηµιων µε τακτικο αποθεµατικο 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.181,28 1.206.181,28 0,00 0,00 0,00
Λοιπές µεταβολές 0,00 0,00 25.435,98 0,00 152,89 -152,89 0,00 0,00 25.435,98

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 6.379.087,12 0,00 1.033.098,35 -204.075,35 11.724.214,97 -11.961.387,13 -106.147,10 18.158,95 6.882.949,81

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2009 6.379.087,12 0,00 1.033.098,35 -204.075,35 11.724.214,97 -11.961.387,13 -106.147,10 18.158,95 6.882.949,81
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα περιόδου 
1.1 - 30.06.2009

0,00 0,00 6.633,57 57.579,77 0,00 486.238,32 0,00 -952,42 549.499,24

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας στα 
αποτελέσµατα σε νέο

0,00 0,00 -24.700,85 0,00 0,00 24.700,85 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 
30η Ιουνίου  2009

6.379.087,12 0,00 1.015.031,07 -146.495,58 11.724.214,97 -11.450.447,96 -106.147,10 17.206,53 7.432.449,05
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε  €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Κεφάλαιο υπέρ 
το άρτιο

Αποθεµατικά εύλογης 
αξίας

Ζηµιά από αποτίµηση 
διαθεσίµων προς 

πώληση χρεογράφων 
Λοιπά Αποθεµατικά

Αποτελέσµατα εις 
νέον

Ιδιες Μετοχές
Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2008

6.379.087,12 0,00 1.002.204,64 0,00 15.958.582,80 -5.116.937,58 -106.147,10 18.116.789,88

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
περιόδου 1.1 - 30.06.2008

0,00 0,00 -3.516,88 0,00 0,00 -1.311.294,21 0,00 -1.314.811,09

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2008 6.379.087,12 0,00 998.687,76 0,00 15.958.582,80 -6.428.231,79 -106.147,10 16.801.978,79

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
περιόδου 1.7 - 31.12.2008

0,00 0,00 3.516,88 0,00 0,00 1.313.901,15 0,00 1.317.418,03

Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαιου 3.024.294,46 0,00 0,00 0,00 -3.024.294,46 0,00 0,00 0,00
Μειωση Μετοχικου Κεφαλαιου -3.024.294,46 0,00 0,00 0,00 0,00 3.024.294,46 0,00 0,00
Εξοδα αυξησης Μετοχικου Κεφαλαιου 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.230,48 0,00 0,00 -4.230,48
Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας 
στα αποτελέσµατα εις νέο

0,00 0,00 -45.449,75 0,00 0,00 45.449,75 0,00 0,00

Εισόδηµα µεταφερθέν απ' ευθείας στα Ιδια 
Κεφάλαια

0,00 0,00 1.427,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427,19

Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς 
πώληση χρεογράφων 

0,00 0,00 0,00 -204.075,35 0,00 0,00 0,00 -204.075,35

Συψηφισµος ζηµιων µε τακτικο 
αποθεµατικο 

0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.181,28 1.206.181,28 0,00 0,00

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 
2008

6.379.087,12 0,00 958.182,08 -204.075,35 11.723.876,58 -838.405,15 -106.147,10 17.912.518,18

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2009

6.379.087,12 0,00 958.182,08 -204.075,35 11.723.876,58 -838.405,15 -106.147,10 17.912.518,18

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήµατα 
περιόδου 1.1 - 30.06.2009

0,00 0,00 713,60 57.579,77 0,00 336.213,08 0,00 394.506,45

Μεταφορά αποθεµατικού εύλογης αξίας 
στα αποτελέσµατα σε νέο

0,00 0,00 -24.700,85 0,00 0,00 24.700,85 0,00 0,00

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30η Ιουνίου 2009

6.379.087,12 0,00 934.194,83 -146.495,58 11.723.876,58 -477.491,22 -106.147,10 18.307.024,63
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2009 – 30.6.2009 
(ποσά σε €) 

 
 ̀

1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008 1/1-30/06/2009 1/1-30/06/2008
Λειτουργικές ∆ραστηριοτήτες
Κέρδη / Ζηµιές προ φόρων (συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες) 509.116,69 -1.423.939,77 360.043,87 -1.234.615,80

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 503.818,99 536.699,54 333.813,01 325.319,80

Προβλέψεις 44.714,80 245.990,31 44.714,80 137.852,38
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας -45.064,47 -38.974,46 -45.064,47 -38.974,46

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.580.386,55 1.764.067,94 1.505.250,99 1.707.175,05

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 
µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 1.124.746,54 -1.765.755,83 1.124.746,54 -1.838.161,30

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -4.296.906,93 16.597.548,17 -4.681.753,79 16.392.897,18

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 372.377,77 -6.850.404,92 786.063,49 -7.105.852,49
Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβληµένα -1.307.154,68 -1.406.966,43 -1.263.788,22 -1.286.032,00

Kαταβεβληµένοι Φόροι -150.695,88 -699.098,34 -133.149,50 -623.698,69

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) -1.664.660,62 6.959.166,21 -1.969.123,28 6.435.909,67

Επενδυτικές ∆ραστηριοτήτες

Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων -43.215,54 -108.876,16 -43.215,54 -108.876,16
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων 
παγίων στοιχείων 0,00 31.112,20 0,00 99,54

Τόκοι εισπραχθέντες 45.064,47 38.974,46 45.064,47 38.974,46
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 1.848,93 -38.789,50 1.848,93 -69.802,16
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αντληθέντα δάνεια 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00
Εξοφλησεις ∆ανειων -5.469.691,35 -8.441.634,23 -5.169.691,30 -7.880.962,81
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 1.530.308,65 -8.441.634,23 1.830.308,70 -7.880.962,81
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) 
+ (γ) -132.503,04 -1.521.257,52 -136.965,65 -1.514.855,30
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 3.275.678,56 2.883.958,17 3.181.057,82 2.616.663,40
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 3.143.175,52 1.362.700,65 3.044.092,17 1.101.808,10

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ
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1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 

1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
Η εταιρία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 1968 (ΦΕΚ 1211/31.12.1968), εδρεύει στο Ζευγολατιό, ∆ήµο 

Βόχας Κορινθίας, ΤΚ 200 01, τηλ. 27410-58300, όπου βρίσκεται και το εργοστάσιό της, και 

είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 

1186/06/Β/86/28).   

Η Εταιρία ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. προήλθε: 

(1) από την απορροφώσα ΠΕΡΣΕΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ Α.Ε.Ε. (πρώην ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ 

ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.), η οποία ιδρύθηκε στις 10 ∆εκεµβρίου 1968 µε την µετατροπή της 

προϋφιστάµενης οµόρρυθµης εταιρίας των φορέων της, που έφερε την επωνυµία Ι. 

Μοσχολιός Ο.Ε., η οποία ιδρύθηκε από τον κ. Ιωάννη Μοσχολιό την 1 Ιανουαρίου 1957, 

µε σκοπό την εµπορία χηµικών προϊόντων. 

(2) από την απορροφηθείσα εταιρία ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1984 µε 

τη µορφή Οµόρρυθµης Εταιρείας µε έδρα το Βραχάτι Κορινθίας και το 1991 µετατράπηκε 

σε Ανώνυµη Εταιρία µε την ενίσχυση της µετοχικής σύνθεσης και των κεφαλαίων της 

από νέους µετόχους και νέα έδρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας.  

Το site είναι www.perseusgroup.gr και οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 30.6.2009 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις  22 

Ιουλίου 2009. 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1. α)  Η παρασκευή και η διάθεση παντός είδους κτηνοτροφών, πτηνοτροφών, 

ιχθυοτροφών και τροφών για οικιακά ζώα (pet). 

    β)  Η εµπορία (αγορές – πωλήσεις) παντός είδους ζωοτροφών και ειδών εξοπλισµού 

κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών και ιχθυοτροφικών µονάδων και µονάδων παραγωγής 

τροφών για οικιακά ζώα (petfood). 

    γ) Η εισαγωγή και εξαγωγή των παραπάνω ειδών. 
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    δ) Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, εξοπλισµού αυτών καθώς και εκπόνηση µελετών για 

την δηµιουργία ιχθυογεννητικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών. 

   ε) Κάθε άλλη συναφής προς τα παραπάνω εργασία ή υπηρεσία. 

2. Η συµµετοχή σε νέες ή υπάρχουσες εταιρείες οποιουδήποτε σκοπού και εταιρικού τύπου 

µε σκοπό τη δηµιουργία οικονοµικών δεσµών διαρκείας και ιδίως τον έλεγχό τους από 

την Εταιρεία. 

3. Για την επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας µπορεί: 

α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου 

εφόσον επιτρέπεται από τη νοµοθεσία, µε σκοπό όµοιο ή παρεµφερή µε το 

βιοµηχανικό ή εµπορικό κλάδο της εταιρείας ή µε οποιοδήποτε σκοπό όσον αφορά 

το συµµετοχικό κλάδο της εταιρείας. 

β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε 

τρόπο. 

γ) Να ιδρύει, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

της Συµβουλίου, εργοστάσια ή υποκαταστήµατα ή πρακτορεία. 

δ) Να παρέχει κάθε είδους υπηρεσίες συµβούλων για τις άνω περιπτώσεις. 

ε) Να αναλαµβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών 

µε το σκοπό της εταιρείας. 

στ) Να µεταφέρει είδη µε ίδια ή ξένα µεταφορικά µέσα. 

ζ) Να εισάγει και εξάγει ίδια και συναφή προϊόντα και πρώτες ύλες. 

η)  Να οργανώνει σεµινάρια και διαλέξεις µε θέµατα σχετικά µε το σκοπό της εταιρείας. 

 

1.2. ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η δραστηριότητα της Εταιρίας επικεντρώνεται αποκλειστικά στην παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων διατροφής ψαριών (ιχθυοτροφών). 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στα προϊόντα διατροφής ψαριών, από το 1994 µέχρι και σήµερα η 

Εταιρία σχεδιάζει και παράγει εξειδικευµένες ιχθυοτροφές µε την εµπορική επωνυµία ΙΧΘΥΣ. 

Με τη βαθµιαία εξάπλωση των προϊόντων σε όλη σχεδόν τη γεωγραφική επικράτεια και σε 

ένα ευρύτατο πελατολόγιο, η Εταιρία είναι ο κύριος προµηθευτής του κλάδου 

ιχθυοκαλλιεργειών σε ιχθυοτροφές. 

Η λειτουργία της νέας παραγωγικής µονάδας µε τεχνολογία εξώθησης (extrusion) από τον 

Ιούλιο 2000, επέτρεψε στην Εταιρία να αυξήσει σηµαντικά τη δυναµικότητά της στον τοµέα 
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των ιχθυοτροφών. Η νέα αυτή γραµµή παραγωγής χρησιµοποιείται για την παραγωγή 

υγροθερµικά επεξεργασµένων ιχθυοτροφών ανώτερης ποιότητας µε συγκεκριµένη εµπορική 

επωνυµία. 

Η Εταιρία υπήρξε εξ΄ αρχής προσανατολισµένη στην εξειδίκευση της διατροφής κάθε είδους 

εκτρεφόµενου ψαριού, σχεδιάζοντας και παράγοντας διαφορετικά προϊόντα, τα οποία την 

διαφοροποίησαν από τον ανταγωνισµό. 

Η Εταιρία αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στις νέες τάσεις της ευρωπαϊκής αγοράς που 

συνδέονται µε την κατανάλωση νωπών παραδοσιακών τροφίµων υψηλής ποιότητας και 

υγιεινής διασφάλισης, έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη νέων καινοτόµων προϊόντων  που 

εναρµονίζονται µε την φυσική διατροφή του ψαριού και αναδεικνύουν τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά. 

Όσον αφορά τις ζωοτροφές, η Εταιρία αποφάσισε τη διακοπή παραγωγής τους από τον 

Σεπτέµβριο του 2002, δίνοντας έµφαση (core business) στην παραγωγή ιχθυοτροφών. 

 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας καλύπτουν την εταιρία και τις 

θυγατρικές της (Ο Όµιλος). 

 ∆οµή του Οµίλου 

Εταιρία Έδρα 
Ποσοστό 

Συµµετοχής 

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Μητρική 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. ΡΟ∆ΟΣ 100,00% Θυγατρική 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. ΑΤΑΛΑΝΤΗ 100,00% Θυγατρική 

AQUA BIOTECH HELLΕNIC A.E. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65,00% Θυγατρική 

  

Οι δραστηριότητες του Οµίλου καλύπτουν τον ευρύτερο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών και 

πιο συγκεκριµένα την: 

• παραγωγή γόνου στον ιχθυογεννητικό σταθµό που είναι εγκατεστηµένος στη Ρόδο   

• παραγωγή ιχθύων (κυρίως τσιπούρα – λαυράκι) µε τη µέθοδο των πλωτών κλωβών 

στη θάλασσα 

• εµπορία – διάθεση ιχθύων  

• ανάπτυξη, πιλοτική εφαρµογή και παραγωγή νέας τεχνογνωσίας στο τοµέα της 

Υδατοκαλλιέργειας µέσω της συνεργασίας µε το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)  
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Ωστόσο, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία 

και κατ’ επέκταση απόδοση  των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε 

στην πώληση του υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης 

και της εκµετάλλευσής τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ RHODOS 

AQUACULTURE  

Η εταιρία  ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 6001/30-6-2000) µε την επωνυµία Ανώνυµη Γεωργική και 

Εµπορική Εταιρία Υδατοκαλλιεργειών µε διακριτικό τίτλο RHODOS AQUACULTURE Α.Γ.Ε.Ε.. 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται η νήσος Ρόδου. 

Σκοπός της εταιρείας είναι α) Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, ιχθυογενητικών σταθµών, η 

παραγωγή και εµπορία ιχθύων και συναφών ειδών. β) Η ανάληψη αντιπροσωπειών, 

βιοµηχανικών, βιοτεχνικών και εµπορικών οίκων εσωτερικού εξωτερικού  στα ανωτέρω 

προϊόντα. γ) Η εµπορία και διάθεση των προϊόντων αυτών. δ) Η βιοµηχανική παραγωγή και 

εµπορεία όλων των ειδών και κάθε λογής φυσικών και βιώσιµων προϊόντων ζωικών και 

γεωργικών σκευασµάτων µε βάση το ψάρι οποιαδήποτε άλλη γεωργική παραγωγή. ε) Η 

έρευνα, η πραγµατοποίηση εγκαταστάσεων, κατασκευών, µελετών, εξοπλισµών και 

µονάδων υδατοκαλλιεργειών. 

Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί: α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. β) Να συνεργάζεται µε οποιονδήποτε φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. γ) Να ιδρύει Υποκαταστήµατα ή Πρακτορεία ή 

Γραφεία οπουδήποτε. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε Επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή 

µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό. 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΑΚΜΑ Α.Ε. 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2000 (ΦΕΚ 11752/27-12-00) και συστάθηκε ως Ανώνυµη Εταιρία µε 

την επωνυµία ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον 

διακριτικό τίτλο ΑΚΜΑ Α.Ε.. Ή έδρα της εταιρίας είναι στον ∆ήµο Αταλάντης, Λοκρίδας, 

Φθιώτιδας. 

Σκοπός της εταιρίας είναι η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εµπορία ιχθύων, οστράκων, 

ιχθυοτροφών, εξοπλισµού ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασµό 

τρίτων µελετών για τη δηµιουργία ιχθυογεννητικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών 

και την ανάληψη της οργανώσεως τέτοιων σταθµών καλλιεργειών και η αντιπροσώπευση 

στην Ελλάδα ξένων οίκων, που παράγουν και εµπορεύονται τα ίδια ή οµοειδή προϊόντα , 

καθώς και η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού.  
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AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε. 

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2002 (ΦΕΚ 4386/10-06-2002) µε την επωνυµία AQUA BIOTECH 

HELLENIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και διακριτικό τίτλο AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε.. Η έδρα της 

εταιρίας είναι στον Νοµό Ηρακλείου. 

Η εταιρία ιδρύθηκε προκειµένου να υπαχθεί στο Π.∆. 17/2001 "Για τη χρηµατοδότηση 

στήριξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης – τεχνοβλαστών (spin off), µε σκοπό την 

ανάπτυξη και εφαρµογή καινοτόµων µεθοδολογιών διαχείρισης και διατροφής στον κλάδο 

των Υδατοκαλλιεργειών. 

Σκοπός και αντικείµενο της εταιρείας είναι η οικονοµική εκµετάλλευση των ερευνητικών 

αποτελεσµάτων και της συσσωρευµένης γνώσης που έχει παραχθεί και παράγεται στα 

ερευνητικά  - τεχνολογικά εργαστήρια των µετόχων και η ανάπτυξη, πιλοτική εφαρµογή, 

παραγωγή και διάθεση/ εκµετάλλευση σχετικών προϊόντων. Πιο συγκεκριµένα, η εφαρµογή 

καινοτόµων επιχειρηµατικών σχεδίων και η ανάπτυξη/ προσαρµογή (σε επίπεδο παραγωγής) 

νέων τεχνολογιών που αφορούν εν γένει τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών και συναφείς 

δραστηριότητες. Παράλληλα στο αντικείµενο το εργασιών της περιλαµβάνονται και 

συµβουλευτικές υπηρεσίες. 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

ΑΒΕΕ την 30η Ιουνίου 2009 (ηµεροµηνία µετάβασης η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν 

την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 2009, 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 ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερµηνειών τους, όπως αυτές έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Ερµηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

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: 

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων 

∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα 

∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών 
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∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές 

Μεθόδους 

∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια 

∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος 

∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα 

∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια 

∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 

∆.Λ.Π. 18 Έσοδα 

∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζόµενους 

∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 

∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος 

∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού 

∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης 

προσωπικού 

∆.Λ.Π. 27 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές 

∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες 

∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες 

∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση 

∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή 

∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις 

∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις 

∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού 

∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση 

∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα 

∆.Λ.Π. 41 Γεωργία 

∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π. 

∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης 

∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων 
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∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 

∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες 

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (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 λογιστικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν συνάδουν µε αυτές της προηγούµενης χρήσης.  

 

2.1. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΕΧΠ 
 

Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα 

οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της 

παρούσας χρήσης ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση του Οµίλου σχετικά µε την επίδραση από 

την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται 

παρακάτω. 

Πρότυπα υποχρεωτικά µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΛΠ 1 (Αναθεωρηµένο) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» 

(εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2009) 

Το ∆ΛΠ 1 έχει αναθεωρηθεί για να αναβαθµίσει τη χρησιµότητα των πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι πιο σηµαντικές αλλαγές είναι: η 

κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων να περιλαµβάνει µόνο συναλλαγές µε µετόχους, η 

εισαγωγή µιας καινούργιας κατάστασης συνολικού εισοδήµατος (“comprehensive income”) 

που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων τα οποία αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων µε τα «λοιπά εισοδήµατα» (“other comprehensive income”) 

και επαναδιατυπώσεις (“restatements”) στις οικονοµικές καταστάσεις ή αναδροµικές 

εφαρµογές νέων λογιστικών πολιτικών να παρουσιάζονται από την αρχή της νωρίτερης 

συγκριτικής περιόδου. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει τις παραπάνω τροποποιήσεις και θα κάνει 

τις απαραίτητες αλλαγές στην παρουσίαση των οικονοµικών του καταστάσεων για το έτος 

2009. 

∆ΛΠ 23 (Τροποποίηση) «Κόστος ∆ανεισµού» (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 
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Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούµενη έκδοση του ∆ΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε 

σχέση µε την προηγούµενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως 

εξόδου του κόστους δανεισµού που σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, τα 

οποία απαιτείται ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορέσουν να 

λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 23 από την 1 Ιανουαρίου 

2009. 

∆ΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» και ∆ΛΠ 1 

(Τροποποίηση)«Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων»-

Χρηµατοοικονοµικά Μέσα διαθέσιµα από τον κάτοχο (ή “puttable” µέσο) 

(εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 απαιτεί ορισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα διαθέσιµα από τον 

κάτοχο («puttable») και υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την ρευστοποίηση, να 

καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια. Η τροποποίηση 

στο ∆ΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση συγκεκριµένων πληροφοριών αναφορικά µε τα 

«puttable» µέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι 

τροποποιήσεις δεν θα επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποιηµένο) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

Επιµέτρηση» – Αντισταθµισµένα στοιχεία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 

της λογιστικής αντιστάθµισης (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα έπρεπε να 

εφαρµόζονται, σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας 

αντισταθµιζόµενος κίνδυνος ή τµήµα των ταµειακών ροών εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής 

της λογιστικής αντιστάθµισης. Ο Όµιλος αναµένει ότι αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα 

επηρεάσουν τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ» και ∆ΛΠ 27 

(Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

(εφαρµόζονται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση του ∆ΠΧΠ 1 επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες που εφαρµόζουν για 

πρώτη φορά τα ∆ΠΧΠ να χρησιµοποιούν ως τεκµαιρόµενο κόστος είτε την εύλογη αξία 

είτε την λογιστική αξία µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές πρακτικές για την επιµέτρηση 

του αρχικού κόστους των επενδύσεων σε θυγατρικές επιχειρήσεις, σε από κοινού 
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ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες και σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Επίσης, η 

τροποποίηση καταργεί τον ορισµό της µεθόδου κόστους από το ∆ΛΠ 27 και το 

αντικαθιστά µε την απαίτηση τα µερίσµατα να παρουσιάζονται ως εισόδηµα στις ατοµικές 

οικονοµικές καταστάσεις του επενδυτή. Καθώς η µητρική εταιρεία και όλες οι θυγατρικές 

της έχουν ήδη µεταβεί στα ∆ΠΧΠ, η τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις οικονοµικές 

καταστάσεις του Οµίλου. 

∆ΠΧΠ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

– Προϋποθέσεις Κατοχύρωσης και Ακυρώσεις (εφαρµόζεται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισµό των «προϋποθέσεων της κατοχύρωσης (vesting 

conditions)», µε την εισαγωγή του όρου «προϋποθέσεις µη κατοχύρωσης (non-vesting 

conditions)» για όρους που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή όρους απόδοσης. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις είτε προέρχονται από την ίδια την οντότητα είτε από 

τα συµβαλλόµενα µέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιµετώπιση. Ο Όµιλος δεν 

αναµένει ότι αυτή η τροποποίηση θα έχει επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΠΧΠ 3 (Αναθεωρηµένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ∆ΛΠ 27 

(Τροποποιηµένο) «Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιουλίου 2009) 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΠ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 

επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 

αποτελέσµατα της αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση 

επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την 

εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση 

µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος (“contingent 

consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που 

οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή 

θέση. Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις 

ζηµίες που πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του 

ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων εφαρµόζονται 

µεταγενέστερα από την ηµεροµηνία εφαρµογής τους και θα επηρεάσουν µελλοντικές 

αποκτήσεις και συναλλαγές µε µετόχους µειοψηφίας. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις 

αλλαγές από την ηµέρα που τίθενται σε εφαρµογή. 
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∆ΠΧΠ 8 «Κλάδοι ∆ραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2009) 

Το πρότυπο αυτό αντικαθιστά το ∆ΛΠ 14, σύµφωνα µε το οποίο οι τοµείς αναγνωρίζονταν 

και παρουσιάζονταν µε βάση µια ανάλυση απόδοσης και κινδύνου. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 

8 οι τοµείς αποτελούν συστατικά µιας οικονοµικής οντότητας που εξετάζονται τακτικά από 

τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief 

Operating Decision Maker) και παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις µε βάση 

αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 8 από την 1 

Ιανουαρίου 2009. 

δ) ∆ιερµηνείες που εφαρµόζονται µετά από την χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2008 

∆ΕΕΧΠ 13 – Προγράµµατα Πιστότητας Πελατών (εφαρµόζονται για τις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2008) 

Η διερµηνεία διασαφηνίζει τον χειρισµό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας µορφής 

επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά µίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν 

αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΠ 15 – Συµφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (εφαρµόζεται 

για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2009) 

Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για 

τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της 

ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα µε το στάδιο 

ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία διασαφηνίζει 

ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή 

στον Όµιλο. 

∆ΕΕΧΠ 16 - Αντισταθµίσεις µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό (εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 1η Οκτωβρίου 2008) 

Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο 

ξένου νοµίσµατος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο 

εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθµισης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η 

διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία οικονοµική οντότητα 

πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
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αποτελέσµατα τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. 

Η διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο. 

ε) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων 

βελτιώσεων του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 

στα ∆ΠΧΠ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων 

του Σ∆ΛΠ που δηµοσιεύτηκε τον Μάιο 2008. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν 

ορίζεται διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι κάποια από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που έχουν καταταχθεί ως προοριζόµενο για εµπορική εκµετάλλευση 

σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και Επιµέτρηση» 

αποτελούν παραδείγµατα κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων αντίστοιχα. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή από την 1η 

Ιανουαρίου 2009, ωστόσο αναµένει ότι δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές του καταστάσεις. 

∆ΛΠ 16 (Τροποποίηση ) «Ενσώµατες ακινητοποιήσεις» (και επακόλουθη 

τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 «Κατάσταση ταµειακών ροών») 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί στις οικονοµικές οντότητες µε συνήθεις δραστηριότητες στις 

οποίες περιλαµβάνονται η εκµίσθωση και εν συνεχεία πώληση περιουσιακών στοιχείων να 

παρουσιάζουν τo προϊόν της πώλησης των στοιχείων αυτών στα έσοδα και να µεταφέρουν 

την αναπόσβεστη αξία του στοιχείου στα αποθέµατα όταν το στοιχείο του ενεργητικού 

θεωρείται διαθέσιµο προς πώληση. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΛΠ 7 δηλώνει ότι οι 

ταµειακές ροές που προκύπτουν από την αγορά, εκµίσθωση και πώληση των εν λόγω 

περιουσιακών στοιχείων κατατάσσονται στις ταµειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίπτωση στις δραστηριότητες του Οµίλου 

καθώς σε καµία από τις εταιρείες του Οµίλου δεν περιλαµβάνεται στις συνήθεις 

δραστηριότητες η εκµίσθωση και µεταγενέστερη πώληση στοιχείων του ενεργητικού. 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζόµενους» 

Οι αλλαγές στο πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

• Μια τροποποίηση στο πρόγραµµα που καταλήγει σε µια µεταβολή στην έκταση στην 

οποία οι δεσµεύσεις για παροχές επηρεάζονται από µελλοντικές αυξήσεις των µισθών είναι 

µια περικοπή, ενώ µια τροποποίηση που µεταβάλλει τις παροχές που αποδίδονται στη 
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προϋπηρεσία προκαλεί ένα αρνητικό κόστος προϋπηρεσίας εάν καταλήγει σε µείωση της 

παρούσας αξίας υποχρεώσεων καθορισµένων παροχών. 

• Ο ορισµός της απόδοσης περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος έχει τροποποιηθεί 

για να ορίσει ότι τα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος εκπίπτουν στον υπολογισµό της 

απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος µόνο στην έκταση που τα 

έξοδα αυτά έχουν εξαιρεθεί από την επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών. 

• Ο διαχωρισµός µεταξύ βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παροχών σε 

εργαζόµενους θα βασισθεί στο εάν οι παροχές θα τακτοποιηθούν εντός ή µετά τους 12 

µήνες παροχής της υπηρεσίας των εργαζοµένων. 

• Το ∆ΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενα Περιουσιακά 

Στοιχεία» απαιτεί οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις να γνωστοποιούνται και όχι να 

αναγνωρίζονται. Το ∆ΛΠ 19 έχει τροποποιηθεί για να είναι συνεπές. 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτές τις τροποποιήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2009. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν αναµένεται να έχουν επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις 

∆ΛΠ 20 (Τροποποίηση) «Λογιστική κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση 

της κρατικής υποστήριξης» 

Η τροποποίηση απαιτεί η ωφέλεια από ένα κρατικό δάνειο µε επιτόκιο χαµηλότερο από 

εκείνο της αγοράς να επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας βάσει του 

∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» και των εσόδων που 

προκύπτουν από την εν λόγω ωφέλεια µε τη λογιστική αντιµετώπιση του ∆ΛΠ 20. Η 

τροποποίηση δεν θα έχει αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχουν 

ληφθεί δάνεια από το Κράτος. 

∆ΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» 

Η τροποποίηση ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε θυγατρική εταιρεία, η 

οποία αντιµετωπίζεται λογιστικά σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση», έχει ταξινοµηθεί ως στοιχείο κατεχόµενο προς πώληση 

σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού διαθέσιµα προς 

πώληση και διακοπτόµενες δραστηριότητες» θα συνεχίσει να εφαρµόζεται το ∆ΛΠ 39. Η 

τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου διότι 

είναι πολιτική του Οµίλου οι επενδύσεις σε θυγατρικές να καταχωρούνται σε κόστος στις 

ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 
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Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Γνωστοποιήσεις») 

Σύµφωνα µε αυτήν την τροποποίηση, µια επένδυση σε συγγενή επιχείρηση 

αντιµετωπίζεται ως µοναδικό στοιχείο για σκοπούς ελέγχου αποµείωσης και η όποια ζηµιά 

αποµείωσης δεν κατανέµεται σε συγκεκριµένα στοιχεία του ενεργητικού που 

περιλαµβάνονται στη επένδυση. Οι αναστροφές των ζηµιών αποµείωσης καταχωρούνται 

ως προσαρµογή στο λογιστικό υπόλοιπο της επένδυσης στην έκταση που το ανακτήσιµο 

ποσό της επένδυσης στη συγγενή αυξάνεται. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση 

αυτή από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις» (και 

επακόλουθες τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε συγγενή 

επιχείρηση λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

Αναγνώριση και επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 

32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα:Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 

«Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και 

όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 28. Η τροποποίηση δεν θα έχει καµία 

επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου διότι είναι πολιτική του Οµίλου οι 

επενδύσεις σε συγγενείς να ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης στις 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

∆ΛΠ 29 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Στοιχείων σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονοµίες» 

Η οδηγία σε αυτό το πρότυπο έχει τροποποιηθεί ώστε να απεικονίσει το γεγονός ότι 

κάποια περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις επιµετρούνται στην εύλογη αξία αντί στο 

ιστορικό κόστος. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου 

καθώς καµία από τις θυγατρικές και συγγενείς του επιχειρήσεις δραστηριοποιείται σε 

υπερπληθωριστικές οικονοµίες. 
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∆ΛΠ 31 (Τροποποίηση) «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και 

Παρουσίαση» και στο ∆ΠΧΠ 7 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις») 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι στις περιπτώσεις όπου µια επένδυση σε κοινοπραξία 

λογιστικοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

επιµέτρηση» επιπρόσθετα των απαιτούµενων γνωστοποιήσεων του ∆ΛΠ 32 

«Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση» και ∆ΠΧΠ 7 

«Χρηµατοοικονοµικά εργαλεία: Γνωστοποιήσεις» θα πρέπει να γίνουν συγκεκριµένες και 

όχι όλες οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις του ∆ΛΠ 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες». Η 

τροποποίηση δεν θα έχει καµία επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει 

συµµετοχές σε κοινοπραξίες που να λογιστικοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 

∆ΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων» 

Η τροποποίηση αυτή απαιτεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εύλογη αξία µειωµένη κατά το 

κόστος της πώλησης υπολογίζεται βάσει των προεξοφληµένων ταµειακών ροών, πρέπει να 

γίνονται γνωστοποιήσεις ισοδύναµες προς εκείνες για τον υπολογισµό της αξίας λόγω 

χρήσης. Ο Όµιλος θα εφαρµόσει αυτήν την τροποποίηση και θα παρέχει την απαραίτητη 

γνωστοποίηση όπου εφαρµόζεται για τους ελέγχους αποµείωσης από την 1η Ιανουαρίου 

2009. 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή ορίζει ότι µία πληρωµή µπορεί να αναγνωριστεί ως προπληρωµή 

µόνο εάν έχει πραγµατοποιηθεί πριν τη απόκτηση του δικαιώµατος πρόσβασης σε αγαθά ή 

λήψης υπηρεσιών. Η τροποποίηση αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι όταν ο Όµιλος αποκτήσει 

πρόσβαση στα αγαθά ή λάβει τις υπηρεσίες τότε η πληρωµή πρέπει να εξοδοποιηθεί. Ο 

Όµιλος θα εφαρµόσει την τροποποίηση από την 1η Ιανουαρίου 2009. 

∆ΛΠ 38 (Τροποποίηση) «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Η τροποποίηση αυτή διαγράφει την διατύπωση που ορίζει ότι θα υπάρξουν «σπάνια, αν 

υπάρξουν ποτέ» ενδείξεις για τη χρήση µιας µεθόδου που καταλήγει σε ένα χαµηλότερο 

συντελεστή απόσβεσης από αυτόν της σταθερής µεθόδου απόσβεσης. Η τροποποίηση δεν 

θα έχει επί του παρόντος επίδραση στις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς όλα τα άϋλα 

περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται µε την χρήση της σταθερής µεθόδου. 

∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και 

επιµέτρηση» 

Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω: 
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• Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας 

µέσω των αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις 

ως µέσο αντιστάθµισης ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης. 

• Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής 

υποχρέωσης στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων όσον αφορά στοιχεία που 

κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική εκµετάλλευση έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι 

ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή διαχείριση µε τεκµηριωµένη 

ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών, 

συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση. 

• Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει 

ότι ένα µέσο αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα 

οικονοµική οντότητα και αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. 

Αυτό σηµαίνει ότι για να εφαρµοστεί η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι 

απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να πληρούνται συγχρόνως από τον 

τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι ώστε το ∆ΛΠ 

39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η 

γνωστοποίηση για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας (Chief 

Operating Decision Maker). 

• Όταν επιµετρείται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της 

λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι πρέπει να 

χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της 

διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας). 

Ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από τη 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν 

αναµένεται να έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του. 

∆ΛΠ 40 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε ακίνητα» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 «Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις») 

Η τροποποίηση ορίζει ότι τα ακίνητα που είναι υπό κατασκευή ή αξιοποίηση για 

µελλοντική χρήση ως επενδυτικά ακίνητα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 40. 

Εποµένως, όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της εύλογης αξίας τα ακίνητα αυτά επιµετρώνται 

στην εύλογη αξία. Όµως, σε περιπτώσεις που η εύλογη αξία ενός επενδυτικού ακινήτου 

υπό κατασκευή δεν µπορεί να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία, το ακίνητο επιµετράται στο 

κόστος µέχρι την νωρίτερη µεταξύ της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της κατασκευής και της 
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ηµεροµηνίας στην οποία η εύλογη αξία καθίσταται δυνατό να επιµετρηθεί µε αξιοπιστία. Η 

τροποποίηση δεν θα επηρεάσει τις δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν κατέχει 

επενδύσεις σε ακίνητα. 

∆ΛΠ 41 (Τροποποίηση) «Γεωργία» 

Η τροποποίηση απαιτεί την χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου της αγοράς όπου οι 

υπολογισµοί εύλογης αξίας βασίζονται σε προεξοφληµένες ταµειακές ροές και την 

κατάργηση της απαγόρευσης να λαµβάνονται υπόψη οι βιολογικοί µετασχηµατισµοί κατά 

τον υπολογισµό της εύλογης αξίας. Η τροποποίηση δεν θα έχει επίδραση στις 

δραστηριότητες του Οµίλου καθώς δεν έχει αναλάβει καµία γεωργική δραστηριότητα. 

∆ΠΧΠ 5 (Τροποποίηση) «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που 

Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» (και επακόλουθες 

τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη Εφαρµογή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης») (ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2009) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις µιας 

θυγατρικής ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση εάν ένα πρόγραµµα πώλησης για 

µερική διάθεση καταλήγει σε απώλεια του ελέγχου της και θα πρέπει να γίνουν σχετικές 

γνωστοποιήσεις για αυτή τη θυγατρική εφόσον πληρείται ο ορισµός για µια διακοπείσα 

δραστηριότητα. Η επακόλουθη τροποποίηση στο ∆ΠΧΠ 1 ορίζει ότι αυτές οι τροποποιήσεις 

θα εφαρµόζονται µελλοντικά από την ηµεροµηνία µετάβασης σε ∆ΠΧΠ. Ο Όµιλος θα 

εφαρµόσει την τροποποίηση αυτή µελλοντικά σε όλες τις µερικές διαθέσεις θυγατρικών 

από την 1η Ιανουαρίου 2010. 

∆.Π.Χ.Α. 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για τα Χρηµατοοικονοµικά 

Στοιχεία». Τον Μάρτιο του 2009 το IASB εξέδωσε βελτιώσεις σχετικά µε τις 

γνωστοποιήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µε ισχύ για ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2009 και αφορούν την ένταξη και 

παρουσίαση των επιµετρήσεων σε εύλογη αξία, σε τρία επίπεδα ιεράρχησης (Επίπεδο 1, 

όπου γίνεται χρήση δηµοσιευµένων τιµών, Επίπεδο 2 όπου γίνεται χρήση δεδοµένων που 

προκύπτουν από παρατηρήσιµες τιµές στην αγορά και Επίπεδο 3, όπου χρησιµοποιούνται 

δεδοµένα που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιµες στην αγορά τιµές) και κάποιες πρόσθετες 

γνωστοποιήσεις σχετικά µε τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν θα 

έχουν κάποια επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις µε δεδοµένο ότι αφορούν 

γνωστοποιήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που δεν χρησιµοποιούνται ευρέως από 

την εταιρεία και το όµιλο 
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∆ιερµηνεία 17 «∆ιανοµές Μη Ταµιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», µε 

ισχύ για ετήσιες χρήσεις που αρχίζουν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ορίζει, ότι η 

υποχρέωση για διανοµή µη ταµιακών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες, επιµετράται σε 

εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία που η διανοµή εγκρίνεται από το αρµόδιο όργανο. Στο τέλος 

κάθε χρήσεως αναφοράς και κατά την ηµεροµηνία διακανονισµού, τυχόν διαφορά µεταξύ 

εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης για διανοµή, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διερµηνεία αυτή δεν αναµένεται να έχει εφαρµογή στον 

Όµιλο και την Εταιρεία.  

∆ιερµηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», µε ισχύ για 

ετήσιες χρήσεις που ξεκινούν την ή µετά την 01.07.2009. Η διερµηνεία ασχολείται µε τα 

θέµατα λήψης ενσωµάτων παγίων από πελάτες, µε σκοπό την σύνδεσή τους µε δίκτυο ή 

την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες, ή για αµφότερα. Η 

διερµηνεία δεν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και την Εταιρεία. 

∆ιερµηνεία 9 και ∆.Λ.Π. 39 «Τροποποιήσεις για Ενσωµατωµένα Παράγωγα», µε 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που λήγουν την ή µετά την 30.06.2009. Οι τροποποιήσεις 

αυτές έγιναν τον Μάρτιο του 2009 και προβλέπουν ότι σε περίπτωση επαναταξινόµησης 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων έξω από την κατηγορία των 

«επιµετρώµενων σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων», πρέπει να γίνεται επανεκτίµηση 

των ενσωµατωµένων (αν υπάρχουν) σε κύρια σύµβαση παραγώγων. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις δεν έχουν εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία διότι δεν γίνεται χρήση 

τέτοιων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων. 

«∆ιάφορες Τροποποιήσεις σε 10 Πρότυπα και ∆ύο ∆ιερµηνείες» που εκδόθηκαν 

τον Απρίλιο του 2009, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των ∆.Π.Χ.Α. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν διάφορες ηµεροµηνίες ισχύος, κυρίως για ετήσιες περιόδους που 

αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2010 και δεν αναµένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 

 
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις 

και τις οποίες συστηµατικά εφαρµόζει ο Όµιλος είναι οι ακόλουθες : 
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3.1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων 

που παρέχουν 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. 

Οι πρωτεύοντες τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου είναι η παραγωγή και πώληση 

ιχθυοτροφών και η ιχθυοκαλλιέργεια.  

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και σε λοιπές χώρες. 

3.2. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από 

άλλη εταιρεία (µητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας 

στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησής της από την τεχνογνωσία που της 

παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται 

έλεγχος από τη µητρική. Η ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων 

ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά το 

χρόνο σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να 

στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές 

ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε τη µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία 

που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που 

τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όµιλο λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου της αγοράς. Το 

κόστος κτήσης µιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που 

δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την 

ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε τη συναλλαγή. 

Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 

αποκτώνται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες 

αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης 

αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το 

συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων 

που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
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Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία 

µετάβασης του Οµίλου στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του 

∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέθοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της 

παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που 

είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των 

αποκτηθέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της 

εξαγοράς, ούτε έχει αναγνωρίσει υπεραξία (goodwill) στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ.  

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ 

των εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, επίσης 

απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος 

στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να 

είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Συνδεµένες: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει 

σηµαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε 

θυγατρικές είτε συµµετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τον 

όµιλο συνιστούν ότι το κατεχόµενο ποσοστό µεταξύ 20% και 50% δικαιωµάτων ψήφου µίας 

εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν 

τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την 

αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόµενης 

επιχείρησης και µειώνεται µε τα λαµβανόµενα από τη συγγενή µερίσµατα. 

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης στο µέτρο που αυτή υπάρχει, αυτή µειώνει την αξία 

της συµµετοχής µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων χρήσης, όταν µειώνεται η αξία της. Ο 

Όµιλος εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία θα εµφανίζεται 

στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαµορφωθεί µέχρι την 31.12.2003, µείον οποιεσδήποτε 

µειώσεις της αξίας της. 

Το µερίδιο του Οµίλου στα κέρδη ή τις ζηµιές των συνδεµένων επιχειρήσεων µετά την 

εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα, ενώ το µερίδιο των µεταβολών των 

αποθεµατικών µετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεµατικά. Οι συσσωρευµένες 

µεταβολές επηρεάζουν τη λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεµένες επιχειρήσεις. Όταν 

η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµιές σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 

συµµετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε άλλων 

επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές, εκτός και αν έχει 
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καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους της συγγενούς επιχείρησης και 

εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα. 

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεµένων 

επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεµένες 

επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 

ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των 

συνδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που 

έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο. 

Οι εταιρείες οι οποίες συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

30.06.2009 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 30.06.2008 συµµετείχαν επίσης και οι κάτωθι 

εταιρείες: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΚΑΛΥΜΝΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΛΙΒΕΡΙ 100% ΟΛΙΚΗ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΕΠΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΘΗΝΑ 100% ΟΛΙΚΗ 

AEGEAN SEA FOODS AE 
ΕΛΛΑ∆Α, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
100% ΟΛΙΚΗ 

 

Οι ανωτέρω εταιρείες δεν συµµετέχουν στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 

30.06.2009 και 31.12.2008 καθώς στη χρήση 2008 ξεκίνησαν οι διαδικασίες συγχώνευσης µε 

απορρόφηση των εταιρειών ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΕ, ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, AEGEAN SEA FOODS ΑΕ και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΕΠΕ από την εταιρία ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ. Οι 

διαδικασίες ολοκληρώθηκαν µε την από Κ2-15646/24.12.2008 απόφαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης  που ενέκρινε την ανωτέρω συγχώνευση µε απορρόφηση των εταιρειών 

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ ΑΕ, ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ, AEGEAN SEA 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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ΕΛΛΑ∆Α, ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΜΗΤΡΙΚΗ  

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΡΟ∆ΟΣ 100% ΟΛΙΚΗ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ∆Α, ΑΤΑΛΑΝΤΗ 100% ΟΛΙΚΗ 

AQUA BIOTECH HELLENIC AE ΕΛΛΑ∆Α, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65% ΟΛΙΚΗ 
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FOODS ΑΕ   και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΜΕΠΕ από την εταιρία 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ.  

Από τη παύση ενσωµάτωσης στις ενοποιηµένες οικονοµικές της 31.12.2008 των ανωτέρω 

εταιρειών δεν επήλθε  καµία µεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσµατα µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας της Εταιρείας και στην καθαρή θέση των µετόχων της. 

 

3.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

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. 

Με τον όρο «Γεωργική ∆ραστηριότητα» 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 λίπους) 

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 : 

1. Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

2. Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό 

στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

3. 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 
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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 να είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό το 

βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη 

απόσβεση και κάθε σωρευµένη ζηµιά 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 ζηµιά που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίµηση 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. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας το 2007 προκειµένου να επιτύχει την καλύτερη λειτουργία και κατ’ 

επέκταση απόδοση  των θυγατρικών της µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας προχώρησε στην 

πώληση του υφιστάµενου ιχθυοπληθυσµού καθώς και στην παραχώρηση της χρήσης και της 

εκµετάλλευσής τους έναντι ετήσιου µισθώµατος σε εταιρεία του Οµίλου ΣΕΛΟΝΤΑ. 
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3.4. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της µητρικής Εταιρείας και όλων των 

θυγατρικών της. «Λειτουργικό» είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού 

περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος και βάσει του οποίου επιµετρώνται τα στοιχεία 

των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου. 

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε τη χρήση των 

ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση 

τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των 

νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά 

την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές 

διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται 

ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 

αξίας.  

 

3.5. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 

Τα οικόπεδα και κτίρια απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις σε αναπροσαρµοσµένες 

αξίες όπως αυτές προσδιορίστηκαν µε σχετική εκτίµηση από ανεξάρτητο εκτιµητή σε 

εύλογες αξίες κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και 

τυχόν ζηµιές αποµείωσης.  

Οι αναπροσαρµογές γίνονται µε επαρκή συχνότητα, προκειµένου να βεβαιώνεται ότι η 

λογιστική αξία του παγίου δεν διαφέρει ουσιαστικά από αυτή που θα προσδιοριζόταν µε τη 

χρησιµοποίηση της εύλογης αξίας κατά την ηµέρα του Ισολογισµού. 

Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 

υπολογίζονται µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

Κτίρια (ιδιόκτητα) 50 Χρόνια 

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων  (λοιπές εγκ/σεις) 12,50 Χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 10 έως 20 Χρόνια 

Αυτοκίνητα – Οχήµατα 6,67-8,33 Χρόνια 

Λοιπός  εξοπλισµός 6,67 Χρόνια 
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Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώµατων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) 

καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που 

λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα 

αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 

αφορούν. 

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος 

κτήσεως των ενσώµατων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος 

µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές 

εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγµατοποιήθηκαν την περίοδο 1/1-

30/06/2009 ανέρχεται σε: 'Oµιλος € 43.215,54, Εταιρεία € 43.215,54. 

 

3.6. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 
 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 

περιλαµβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα µέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από 

τον ιδιοκτήτη (ή από τον µισθωτή σε περίπτωση χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης), είτε για να 

αποκοµίζει µισθώµατα από την εκµίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους 

(ενίσχυση κεφαλαίου) ή και για τα δύο. 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 

προσαυξηµένο µε όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται µε τη συναλλαγή για την απόκτησή 

τους (π.χ συµβολαιογραφικά, µεσιτικά, φόροι µεταβίβασης). 

Μετά την αρχική αναγνώριση οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους 

δηλ. στην τιµή στην οποία το ακίνητο µπορεί να ανταλλαχθεί µεταξύ ενήµερων και 

πρόθυµων µερών σε µία συνήθη εµπορική συναλλαγή. Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε 

ακίνητα προσδιορίζεται ετήσια από ανεξάρτητο, αναγνωρισµένο εκτιµητή. 

Οποιαδήποτε µεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα 

αποτελέσµατα της χρήσεως στην οποία προκύπτει. 

Στις 30/06/2009 ο Όµιλος δεν έχει κατηγοριοποιήσει κανένα περιουσιακό στοιχείο ως 

επένδυση σε ακίνητα.  
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3.7. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, παραχωρήσεις και 

δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας όπως εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, καθώς και τα 

λογισµικά προγράµµατα. 

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του 

ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία 

της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που 

προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εµφανίζει στο 

κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο µε το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης 

υπερβαίνει το µερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και 

στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας. 

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιµάται στο κόστος µείον τις συσσωρευµένες 

ζηµίες λόγω µείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για 

τυχόν µείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµία 

σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36. 

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι µικρότερο από το µερίδιο της εταιρείας 

στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος 

της απόκτησης, αποτιµά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσµατα 

χρήσης ως κέρδος, οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό. 

Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας: Οι παραχωρήσεις και τα 

δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας αφορούν τις άδειες ιχθυοκαλλιέργειας και αποτιµώνται 

στην εύλογη αξία σύµφωνα µε εκτίµηση αναγνωρισµένων εκτιµητών, µείον αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των 

στοιχείων αυτών, η οποία έχει διάρκεια όσο διαρκεί η άδεια εκµετάλλευσης του θαλάσσιου 

χώρου.  

Λογισµικά Προγράµµατα: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον 

τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. ∆απάνες που 

απαιτούνται για την ανάπτυξη και συντήρηση του λογισµικού αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 

Κατάσταση Αποτελεσµάτων στο έτος που προκύπτουν. 

 

3.8. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
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λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι 

η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό 

µεταξύ της καθαρής τιµής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της 

αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική 

αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµιακών Ροών) είναι µεγαλύτερη 

από το ανακτήσιµο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού 

στα πλαίσια µιας αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους 

διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 

εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση 

από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από τη διάθεσή του στο τέλος της 

εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του. 

 

3.9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 

στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 

συµµετοχικό τίτλο σε µία άλλη επιχείρηση. 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του Οµίλου ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση 

την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 

κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 

Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 

(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 

αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε 

σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός 

χαρτοφυλακίου από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 

• Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται 

στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 

Χρήσης. 
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ii) ∆άνεια και απαιτήσεις 

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 

κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται  

α) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 

νοµοθετικά από το κράτος 

β) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για λήψη 

µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

Τα ∆άνεια και οι Απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα 

µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 

συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως τη λήξη 

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση 

και τη δυνατότητα να τα κρατήσει ως τη λήξη τους. 

Ο Όµιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

iv) ∆ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση είναι εκείνες που δεν κατατάσσονται ως «Επενδύσεις 

στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων», «Κρατούµενες µέχρι τη λήξη» ή «∆άνεια και 

απαιτήσεις». Αυτές οι επενδύσεις µπορούν να πωληθούν λόγω µεταβολών των κινδύνων της 

αγοράς ή για σκοπούς ρευστότητας και περιλαµβάνουν µετοχές, οµόλογα και κρατικά 

αξιόγραφα. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση επιµετρούνται στην 

εύλογη αξία. Κέρδη ή ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια, στο «Αποθεµατικό επανεκτίµησης». Όταν η επένδυση πωληθεί, τότε το 

συνολικό κέρδος ή ζηµιά που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια 

µεταφέρεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα «Καθαρά κέρδη από 

διάθεση, µεταβολή στην εύλογη αξία και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων». Όταν ο 

Όµιλος κατέχει περισσότερες από µια επενδύσεις στον ίδιο τίτλο, θεωρείται ότι πωλούνται µε 

βάση τη µέθοδο του µέσου σταθµισµένου κόστους. Τα µερίσµατα από µετοχές διαθέσιµες 

προς πώληση αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα «Λοιπά 

έσοδα» όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους. Ζηµιές από την αποµείωση αυτών 

των επενδύσεων αναγνωρίζονται στα «Καθαρά κέρδη από διάθεση, µεταβολή στην εύλογη 

αξία και αποµείωση χρηµατοοικονοµικών µέσων» στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. 
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Για τις επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση, ο Όµιλος προβαίνει σε αξιολόγηση σε κάθε 

ηµεροµηνία ισολογισµού εάν υφίστανται αντικειµενικές αποδείξεις ότι έχουν υποστεί ζηµιά 

αποµείωσης. 

Για µετοχές που κατατάσσονται ως διαθέσιµες προς πώληση, οι αντικειµενικές αποδείξεις 

περιλαµβάνουν µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας κάτω του κόστους. 

Όπου υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι υπάρχει ζηµιά αποµείωσης, το ποσό της συνολικής 

ζηµιάς – που επιµετράται ως η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας 

εύλογης αξίας µείον τη ζηµιά αποµείωσης σε αυτή την επένδυση η οποία είχε αναγνωριστεί 

προηγουµένως στα αποτελέσµατα – αφαιρείται από το «Αποθεµατικό επανεκτίµησης» και 

αναγνωρίζεται στα «Καθαρά κέρδη από διάθεση, µεταβολή στην εύλογη αξία και αποµείωση 

χρηµατοοικονοµικών µέσων» στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές 

αποµείωσης για επενδύσεις σε µετοχές δεν αναστρέφονται µέσω των αποτελεσµάτων. 

Αυξήσεις στην εύλογη αξία µετά την αποµείωση αναγνωρίζονται στο «Αποθεµατικό 

επανεκτίµησης» στα ίδια κεφάλαια. 

Στις 30/06/2009 ο Όµιλος σχηµάτισε «Κέρδος από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση 

χρεογράφων» που µεταφέρθηκε απευθείας στην καθαρή θέση ύψους € 57.579,77 

 

3.10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ 

του κόστους κτήσεως ή την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 

είναι η εκτιµώµενη τιµή πώλησης στη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης µείον 

οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει 

χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Το κόστος των αποθεµάτων πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα κόστη αγοράς, µετατροπής 

καθώς και τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέµατα στην 

παρούσα θέση και κατάσταση. 

Το κόστος αγοράς περιλαµβάνει την τιµή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασµούς και άλλους 

φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα µπορεί στη συνέχεια να επανακτήσει από τις 

φορολογικές αρχές), καθώς και µεταφορικά, έξοδα παράδοσης και τις άµεσα επιρριπτέες 

δαπάνες. Εµπορικές εκπτώσεις, µειώσεις τιµών και άλλα παρόµοια στοιχεία αφαιρούνται κατά 

τον προσδιορισµό του κόστους αγοράς. 

Το κόστος µετατροπής των αποθεµάτων περιλαµβάνει τις δαπάνες που σχετίζονται άµεσα µε 

τις µονάδες παραγωγής, όπως είναι τα άµεσα εργατικά. Επίσης συµπεριλαµβάνει ένα 

συστηµατικό επιµερισµό των σταθερών και µεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής, που 

πραγµατοποιούνται κατά τη µετατροπή των υλών σε έτοιµα αγαθά. Σταθερά γενικά έξοδα 
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παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που παραµένουν σχετικά σταθερές, 

ανεξαρτήτως του όγκου παραγωγής, όπως είναι η απόσβεση και συντήρηση εργοστασιακών 

κτιρίων και εξοπλισµού, αλλά και το κόστος της διεύθυνσης και διοίκησης του εργοστασίου. 

Μεταβλητά γενικά έξοδα παραγωγής είναι οι έµµεσες δαπάνες παραγωγής που 

µεταβάλλονται άµεσα η σχεδόν άµεσα, ανάλογα µε τον όγκο της παραγωγής, όπως είναι οι 

έµµεσες ύλες και η έµµεση εργασία. Ο επιµερισµός των σταθερών γενικών εξόδων 

παραγωγής στο κόστος µεταποίησης βασίζεται στην κανονική δυναµικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. Κανονική δυναµικότητα είναι η αναµενόµενη να επιτευχθεί 

παραγωγή κατά µέσο όρο στην διάρκεια ενός αριθµού περιόδων ή εποχών υπό κανονικές 

συνθήκες, λαµβανοµένων υπόψη των απωλειών δυναµικότητας λόγω της 

προγραµµατισµένης συντήρησης. Το πραγµατικό επίπεδο παραγωγής µπορεί να 

χρησιµοποιείται, αν αυτό προσεγγίζει την κανονική δυναµικότητα. 

Οι λοιπές δαπάνες συµπεριλαµβάνονται στο κόστος των αποθεµάτων µόνο στην έκταση που 

πραγµατοποιούνται για να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. 

Για παράδειγµα, µπορεί να πρέπει να συµπεριληφθούν στο κόστος των αποθεµάτων µη 

παραγωγικά γενικά έξοδα ή κόστη σχεδιασµού προϊόντων για συγκεκριµένους πελάτες. 

 

3.11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού 

επιτοκίου, µείον την πρόβλεψη για µείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η 

αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα 

αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτού, δηλαδή στην παρούσα 

αξία των µελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται µε βάση το 

πραγµατικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζηµία µεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσµατα 

χρήσης. Οι ζηµίες αποµείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν 

είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους, 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

 

3.12. ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 
Τα διαθέσιµα και ισοδύναµα διαθεσίµων περιλαµβάνουν τα µετρητά στην τράπεζα και στο 

ταµείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας, όπως τα 

προϊόντα της αγοράς χρήµατος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 

χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 

µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων. 



ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ                                 

 

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.-30.6.2009 
 

- 52 -

 

3.13. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΩΣ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

 
Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία (συµπεριλαµβανοµένης της υπεραξίας) και τα ενσώµατα πάγια που ο 

Όµιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία ταξινόµησής τους ως 

“κρατούµενα προς πώληση”. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” αποτιµώνται στη 

χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής αξίας τους αµέσως πριν την ταξινόµησή τους ως 

κρατούµενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία µείον το κόστος πώλησης. Τα 

περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως “κρατούµενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε 

απόσβεση. Το κέρδος ή η ζηµία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίµηση των 

“κρατούµενων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συµπεριλαµβάνεται στα “άλλα έσοδα” 

και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς 

πώληση. 

 

3.14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Έξοδα τα οποία πραγµατοποιήθηκαν για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα 

έξοδα τα οποία σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 

περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων µέχρι οι ίδιες µετοχές 

πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών 

καθαρό από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους εµφανίζεται ως αποθεµατικό 

στα ίδια κεφάλαια . 

Κατά την απόκτηση ιδίων µετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 

 

3.15. ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος µε τη 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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3.16. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 

και τους αναβαλλόµενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται µε τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 

φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων της περιόδου, 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 τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή 

και απαιτήσεις προς τις δηµοσιονοµικές αρχές που σχετίζονται µε τους πληρωτέους φόρους 

επί του φορολογητέου εισοδήµατος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήµατος 

που αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιµετρώνται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόµους που εφαρµόζονται στις διαχειριστικές περιόδους µε τις οποίες 

σχετίζονται, βασιζόµενοι στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 

βραχυπρόθεσµα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόµενος φόρος 

εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού 

ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η 

συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιµώνται µε βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία 

θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν µέχρι 

την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του 

χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρµόζεται ο φορολογικός συντελεστής 

που ισχύει κατά την επόµενη της ηµεροµηνίας του ισολογισµού χρήση. 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 

υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς 

που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 

προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την 

περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι 

πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κοµµάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι µεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του 

Οµίλου, όπως η επανεκτίµηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσµα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασµού της καθαρής θέσης. 

 

3.17. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
Βραχυπρόθεσµες παροχές: Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζόµενους (εκτός 

από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο 

όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, 

ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η 

επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 

της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση 

µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή. 

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές µετά τη λήξη της απασχόλησης 

περιλαµβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που 

παρέχει η επιχείρηση µετά τη λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των 

εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών όσο και 

προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 

καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών: Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων 

εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται στο ποσό που 

έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και 

χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος 

προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόµενος) και από τις 

καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, 

αναγνωρίζεται είτε ως µία υποχρέωση µετά και την αφαίρεση της εισφοράς που 

καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 
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Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό 

για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης 

για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του 

προγράµµατος (εάν υπάρχουν) και τις µεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε 

αναλογιστικό κέρδος ή ζηµία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσµευση της 

καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της 

µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit credit method). Για την 

προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού 

∆ηµοσίου. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της 

επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που 

προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από 

το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το 

κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση 

που οι µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας 

των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης. 

Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής 

σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν 

τερµατίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές 

πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις 

παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές 

καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται µε βάση τις αποδόσεις των υψηλής 

ποιότητας εταιρικών οµολόγων ή των κρατικών οµολόγων. 

Στην περίπτωση µίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, 

η αποτίµηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθµό 

των εργαζοµένων που αναµένεται να δεχτούν την προσφορά. 

Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των 

εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά 

γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση. 
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3.18. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια:  

α) υπάρχει τεκµαιρόµενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συµµορφωθεί ή πρόκειται να 

συµµορφωθεί µε τους όρους της επιχορήγησης και  

β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί.  

Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε 

βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 

επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται 

συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής του πάγιου 

στοιχείου του ενεργητικού. 

 

3.19. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσες νοµικές η τεκµαιρόµενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 

εκροών πόρων και η εκτίµηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί µε αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ηµεροµηνία 

σύνταξης κάθε ισολογισµού και προσαρµόζονται προκειµένου να αντανακλούν την παρούσα 

αξία της δαπάνης που αναµένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι 

ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία παραχθέντων Ιχθύων και Λοιπών 

Βιολογικών στοιχείων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 

Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 

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 
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γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

• Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει 

τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 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. 

• Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 

αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση 

των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό τους το 

οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµιακών ροών 

προεξοφλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι 

µε το ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

• Μερίσµατα: Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα 

είσπραξής τους. 

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα σε δεδουλευµένη βάση. Οι πληρωµές 

που πραγµατοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις µεταφέρονται στο αποτελέσµατα ως 

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε 

δεδουλευµένη βάση. 

 

3.21. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
Οι µισθώσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον ΄Όµιλο όλοι 

οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 

ανεξάρτητα απο την τελική µεταβίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, 

αποτελούν  τις χρηµατοοικονοµικές  µισθώσεις. Οι µισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται µε 

την έναρξη της µίσθωσης στη χαµηλότερη µεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή  

της παρούσας αξίας των ελάχιστων µισθωµάτων. Κάθε µίσθωµα επιµερίζεται µεταξύ της 

υποχρέωσης και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 

επιτόκιο στην υπολειπόµενη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις 

απο µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. 
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Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού  εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώσεις 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που 

αποκτήθηκαν µε χρηµατοδοτική  µίσθωση αποσβένονται στη µικρότερη περίοδο µεταξύ της 

ωφέλιµης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας µίσθωσής τους. 

Συµφωνίες µισθώσεων όπου ο εκµισθωτής µεταβιβάζει το δικαίωµα χρήσης ενός στοιχείου 

του ενεργητικού για µια συµφωνηµένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να µεταβιβάζει και 

τους κινδύνους και ανταµοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινοµούνται ως 

λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές  που γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από 

τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν απο τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 

Οι µισθώσεις χρηµατοδοτικής πώλησης και επαναµίσθωσης ενσώµατων ακινητοποιήσεων 

απεικονίζονται σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις». Συνεπώς οποιαδήποτε θετική 

διαφορά υπέρ του προϊόντος της πώλησης του στοιχείου αυτού, σε σχέση µε τη λογιστική 

αξία του, δεν αναγνωρίζεται άµεσα ως έσοδο από τον πωλητή-µισθωτή. Αντίθετα, 

εµφανίζεται στις οικονοµικές καταστάσεις του πωλητή-µισθωτή ως έσοδο επόµενων 

περιόδων και αποσβένεται καθ’ όλη την διάρκεια της µίσθωσης. 

 

3.22. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 
Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους της µητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις την ηµεροµηνία κατά την οποία η διανοµή εγκρίνεται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

3.23. ∆ΙΑΚΟΠΕΙΣΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 
 

Μία διακοπείσα δραστηριότητα αποτελεί συστατικό µέρος µιας οντότητας που έχει είτε 

διατεθεί είτε καταταχθεί ως κατεχόµενη προς πώληση και αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό 

µεγάλο τµήµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή γεωγραφική περιοχή εκµεταλλεύσεων, 

είναι µέρος ενός ενιαίου, συντονισµένου προγράµµατος διάθεσης ενός µεγάλου τµήµατος 

δραστηριοτήτων ή µιας γεωγραφικής περιοχής εκµεταλλεύσεων ή είναι θυγατρική που 

αποκτήθηκε αποκλειστικά µε προοπτική να επαναπωληθεί. Ο Όµιλος γνωστοποιεί σύµφωνα 

µε το ∆ΠΧΠ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και 

∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες» όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ορίζονται από το 

πρότυπο. 
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3.24. ΣΥΝ∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα µεταξύ συνδεδεµένων µε τον Όµιλο µερών 

γνωστοποιούνται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών». Οι 

συναλλαγές αυτές αφορούν τις συναλλαγές µεταξύ της διοίκησης, των κύριων µετόχων και 

των θυγατρικών εταιρειών ενός οµίλου µε τη µητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές που 

απαρτίζουν τον Όµιλο. 

 

4. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 

4.1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές 

σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο 

ρευστότητας, κίνδυνο ταµιακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από µεταβολές επιτοκίων. Η 

διαχείριση των ανωτέρω καταστάσεων από τη διοίκηση και τα τµήµατα του Οµίλου επιδιώκει 

να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική 

απόδοση του Οµίλου. 

 

4.2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται κύρια στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε συναλλαγές σε 

Ευρώ και συνεπώς δεν εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. 

Κίνδυνος µεταβολής τιµών 

Ο Όµιλος εκτίθεται στους κάτωθι κινδύνους µεταβολής τιµών  

Α) Μεταβολές της αξίας µετοχών που κατέχονται είτε για εµπορία είτε ως 

διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: Σε περιόδους πτωτικής πορείας 

των τιµών των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µετοχών επηρεάζεται αρνητικά η 

αποτίµηση τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επιβαρύνονται τα αποτελέσµατα  ή απ’ ευθείας 

τα ίδια κεφάλαια από τις ζηµιές  που  προκύπτουν από  τη µεταβολή της εύλογης αξίας τους. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στην παρούσα περίοδο τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας 

ενισχύθηκαν κατά € 57.579,77 που αφορούν σε κέρδη από µεταβολή της εύλογης αξίας των 

κατεχόµενων µετοχών. Με βάση τα κατεχόµενα την 30.6.2009 χρεόγραφα, µία 

αύξηση/(µείωση) των τιµών τους κατά 10% θα επέφερε αύξηση/(µείωση) των ιδίων 

κεφαλαίων της τρέχουσας περιόδου κατά € 5,7 χιλ περίπου, ενώ για την περίοδο από 1.1-

30.06.2008 θα επέφερε (µείωση )/ αύξηση των ζηµιών που είχαν αναγνωριστεί στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων ύψους € 14,1 χιλ περίπου. 
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Β) Μεταβολή της αξίας των α υλών: Σηµαντικό ποσοστό του κόστους παραγωγής 

αποτελούν οι α ύλες. Ενδεχόµενη αύξηση των τιµών των α υλών που χρησιµοποιούνται κατά 

την παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται και αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής. Ο 

συγκεκριµένος κίνδυνος διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα καθώς πολιτική της Εταιρείας είναι 

να αναπροσαρµόζει την τιµή πώλησης του τελικού προϊόντος όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο 

προκειµένου να καλύπτεται η όποια επιβάρυνση από τυχόν αύξηση των τιµών των α υλών. 

Το ύψος των αγορών α’ υλών για τη τρέχουσα περίοδο ανήλθε σε € 16.700.010,75 και για 

την αντίστοιχη περίοδο το 2008 ανήλθε στο ποσό των € 14.723.492,02. Ενδεχόµενη 

ανατίµηση / (υποτίµηση) των βασικών α’ υλών κατά 10% θα επέφερε µείωση / (αύξηση) 

των κερδών της παρούσας περιόδου κατά € 1,67 εκ περίπου και αύξηση / (µείωση) των 

ζηµιών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 1,47 εκ περίπου. 

 

4.3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ 
 

Σηµαντικός παράγοντας περιορισµού του πιστωτικού κινδύνου είναι η διασπορά του 

πελατολογίου. Καθώς όµως ο κλάδος της ιχθυοκαλλιέργειας διέρχεται κρίση, επιλογή της 

∆ιοίκησης είναι οι πωλήσεις να πραγµατοποιούνται σε πελάτες µε υψηλή πιστοληπτική 

αξιοπιστία και κυρίως προς εταιρείες του Οµίλου Σελόντα, όπου τα συµφέροντα είναι κοινά, 

προκειµένου να εξασφαλίζονται σε µεγάλο ποσοστό οι απαιτήσεις και να περιορίζεται 

σηµαντικά ο πιστωτικός κίνδυνος. Την 30.6.2009 οι πωλήσεις προς τον Όµιλο Σελόντα 

ανερχόταν σε ποσοστό 85 % περίπου. 

 

4.4. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
 

Με δεδοµένο ότι οι δραστηριότητες της Εταιρείας χαρακτηρίζονται ως εντάσεως κεφαλαίου, 

για τον περιορισµό του κινδύνου ρευστότητας διατηρούνται επαρκή εγκεκριµένα πιστωτικά 

όρια από τις τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται. Οι υποχρεώσεις του Οµίλου και της 

Εταιρείας, ταξινοµηµένες µε βάση τον ορίζοντα αποπληρωµής τους, παρουσιάζονται στους 

παρακάτω πίνακες. 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

30/6/2009
Τραπεζικός δανεισµός 6.738.118,23 13.750.000,00 30.685.366,36
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.544.260,08 0,00 0,00

23.282.378,31 13.750.000,00 30.685.366,36
31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός 10.801.351,21 13.281.250,00 24.318.463,12
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 16.919.987,65 0,00 0,00

27.721.338,86 13.281.250,00 24.318.463,12

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μέχρι 1 έτος Μεταξύ 2 και 5 ετών Άνω των 5 ετών

30/6/2009
Τραπεζικός δανεισµός 5.437.974,72 13.750.000,00 30.685.366,36
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.660.579,82 0,00 0,00

23.098.554,54 13.750.000,00 30.685.366,36
31/12/2008

Τραπεζικός δανεισµός 9.201.046,06 13.281.250,00 24.318.463,12
Προµηθευτές & λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 17.272.450,64 0,00 0,00

26.473.496,70 13.281.250,00 24.318.463,12  

 

Ο Όµιλος κατατάσσει το σύνολο των υποχρεώσεων προς προµηθευτές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταµεία  στις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις.  

 

4.5. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ 
ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

 
Ο κίνδυνος µεταβολής των επιτοκίων πηγάζει από τα τραπεζικά δάνεια του Οµίλου και 

συγκεκριµένα από το γεγονός ότι οι συµφωνίες αυτές είναι εκφρασµένες σε κυµαινόµενο 

επιτόκιο συνδεδεµένο µε το δείκτη EURIBOR. Ενδεχόµενη αύξηση του δείκτη EURIBOR κατά 

10% θα επέφερε µείωση των κερδών της τρέχουσας περιόδου κατά € 158 χιλ περίπου και 

αύξηση των ζηµιών της αντίστοιχης περυσινής περιόδου κατά € 180 χιλ περίπου. 

 

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

Κατά την 30/6/2009 ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον εξής επιχειρηµατικό τοµέα: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

ενώ κατά την 30/6/2008 ο Όµιλος διαχωρίζονταν σε δύο επιχειρηµατικούς τοµείς: 

- παραγωγή και πώληση ιχθυοτροφών 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την περίοδο 1/1-30/6/2009 καθώς και την 

αντίστοιχη  συγκρίσιµη περίοδο έχουν ως εξής: 
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1/1-30/6/2008 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 15.642.073,92 39.680,00 15.681.753,92

Καθαρές πωλήσεις 15.642.073,92 39.680,00 15.681.753,92

Λειτουργικές ζηµίες 575.095,16 -93.456,62 481.638,54
Χρηµατοοικονµικά έξοδα / έσοδα -1.809.710,96 -95.867,35 -1.905.578,31
Ζηµίες προ φόρων -1.234.615,80 -189.323,97 -1.423.939,77
Φόροι -76.678,41 113.566,02 36.887,61
Καθαρή ζηµιά -1.311.294,21 -75.757,95 -1.387.052,16
1/1-30/6/2009 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 22.078.892,60 0,00 22.078.892,60

Καθαρές πωλήσεις 22.078.892,60 0,00 22.078.892,60

Λειτουργικά κέρδη 2.043.466,55 0,00 2.043.466,55
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα / έσοδα -1.534.349,86 0,00 -1.534.349,86
Κέρση προ φόρων 509.116,69 0,00 509.116,69
Φόροι -23.830,79 0,00 -23.830,79
Καθαρό κέρδος 485.285,90 0,00 485.285,90

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 
 

5.2. ∆ΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

και σε λοιπές χώρες. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1/1-30/6/2009 1/1-30/6/2008

Ελλάδα 16.862.472,60 14.281.373,92

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 0,00 98.970,00
Λοιπές χώρες 5.216.420,00 1.301.410,00
ΣΥΝΟΛΟ 22.078.892,60 15.681.753,92

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

Τα ενσώµατα και περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

Γήπεδα Οικόπεδα
Κτίρια & Κτιριακές 

εγκ/σεις

Μηχανήµατα& 
µηχ/κος 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα
Έπιπλα& λοιπός 
εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση

Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολο

01/01 – 31/12/2008

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 2.468.694,65 7.153.408,11 13.664.300,87 1.164.841,84 1.485.337,80 117.851,99 182.594,43 26.237.029,69

Προσθήκες 0,00 31.185,00 84.846,38 43.928,97 14.180,42 8.516,12 44.335,70 226.992,59

Πωλήσεις 0,00 111.018,76 0,00 -53.456,28 0,00 -71.213,58 0,00 -13.651,10

Υπόλοιπο 31/12/2008 2.468.694,65 7.295.611,87 13.749.147,25 1.155.314,53 1.499.518,22 55.154,53 226.930,13 26.450.371,18

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2008 0,00 -1.296.441,16 -8.105.516,14 -694.977,36 -1.311.999,61 0,00 -130.275,45 -11.539.209,72

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -233.873,04 -704.829,49 -73.206,62 -50.245,25 0,00 -3.843,80 -1.065.998,20

Μειώσεις αποσβέσεων 
31/12/2008

0,00 -39.805,18 0,00 20.525,35 0,00 0,00 0,00 -19.279,83

Υπόλοιπο 31/12/2008 0,00 -1.570.119,38 -8.810.345,63 -747.658,63 -1.362.244,86 0,00 -134.119,25 -12.624.487,75

Αναποσβ αξία 31/12/2008 2.468.694,65 5.725.492,49 4.938.801,62 407.655,90 137.273,36 55.154,53 92.810,88 13.825.883,43

1/1-30/06/2009

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 2.468.694,65 7.295.611,87 13.749.147,25 1.155.314,53 1.499.518,22 55.154,53 226.930,13 26.450.371,18

Προσθήκες 0,00 0,00 15.650,00 0,00 5.708,05 16.007,49 5.850,00 43.215,54

Υπόλοιπο 30/06/2009 2.468.694,65 7.295.611,87 13.764.797,25 1.155.314,53 1.505.226,27 71.162,02 232.780,13 26.493.586,72

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2009 0,00 -1.570.119,38 -8.810.345,63 -747.658,63 -1.362.244,86 0,00 -134.119,25 -12.624.487,75

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -120.395,73 -377.087,17 -32.594,85 -21.663,76 0,00 -14.322,07 -566.063,58

Υπόλοιπο 30/06/2009 0,00 -1.690.515,11 -9.187.432,80 -780.253,48 -1.383.908,62 0,00 -148.441,32 -13.190.551,33

Αναποσβ αξία 30/06/2009 2.468.694,65 5.605.096,76 4.577.364,45 375.061,05 121.317,65 71.162,02 84.338,81 13.303.035,39

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 

 

Γήπεδα Οικόπεδα
Κτίρια & Κτιριακές 

εγκ/σεις

Μηχανήµατα& 
µηχ/κος 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα
Έπιπλα& λοιπός 
εξοπλισµός Πάγια υπό εκτέλεση

Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία Σύνολο

01/01 – 31/12/2008

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 340.000,00 3.471.628,71 9.608.841,77 203.645,45 741.957,28 0,00 158.977,26 14.525.050,47

Προσθήκες 0,00 31.185,00 84.846,38 43.928,97 14.180,42 8.516,12 43.621,07 226.277,96

Πωλήσεις 0,00 0,00 0,00 22.010,27 0,00 0,00 0,00 22.010,27

Υπόλοιπο 31/12/2008 340.000,00 3.502.813,71 9.693.688,15 225.564,15 756.137,70 8.516,12 202.598,33 14.729.318,16

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2008 0,00 -407.836,47 -4.990.622,84 -174.122,48 -614.777,97 0,00 -106.658,28 -6.294.018,04

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -98.761,86 -498.639,52 -15.863,25 -34.455,34 0,00 -3.129,32 -650.849,29

Μειώσεις αποσβέσεων 
31/12/2008

0,00 0,00 0,00 21.696,54 0,00 0,00 0,00 21.696,54

Υπόλοιπο 31/12/2008 0,00 -506.598,33 -5.489.262,36 -168.289,19 -649.233,31 0,00 -109.787,60 -6.923.170,79

Αναποσβ αξία 31/12/2008 340.000,00 2.996.215,38 4.204.425,79 57.274,96 106.904,39 8.516,12 92.810,73 7.806.147,37

1/1-30/06/2009

Αξίες κτήσης

Υπόλοιπο έναρξης 340.000,00 3.502.813,71 9.693.688,15 225.564,15 756.137,70 8.516,12 202.598,33 14.729.318,16

Προσθήκες 0,00 0,00 15.650,00 0,00 5.708,05 16.007,49 5.850,00 43.215,54

Υπόλοιπο 30/06/2009 340.000,00 3.502.813,71 9.709.338,15 225.564,15 761.845,75 24.523,61 208.448,33 14.772.533,70

Συσσωρευµένες αποσβέσεις

Υπόλοιπο 01/01/2009 0,00 -506.598,33 -5.489.262,36 -168.289,19 -649.233,31 0,00 -109.787,60 -6.923.170,79

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 -53.674,71 -263.859,62 -5.958,09 -15.318,10 0,00 -14.322,07 -353.132,59

Υπόλοιπο 30/06/2009 0,00 -560.273,04 -5.753.121,98 -174.247,28 -664.551,41 0,00 -124.109,67 -7.276.303,38

Αναποσβ αξία 30/06/2009 340.000,00 2.942.540,67 3.956.216,17 51.316,87 97.294,34 24.523,61 84.338,66 7.496.230,32

Η ΕTAIΡΕΙΑ
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6.2. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

1/1-30/6/2009 1/1-31/12/2008
Υπόλοιπο έναρξης 14.270.691,00 13.542.531,00
Απόκτηση θυγατρικής 0,00
Συµµετοχή σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 758.514,35 728.160,00
Μεταφορά σε χρηµατοοικονοµικά περιουσικά στοιχεία που
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

0,00

Υπόλοιπο  λήξης 15.029.205,35 14.270.691,00  

 

Το υπόλοιπο λήξεως 30.06.2009 ποσού € 15.029.205,35 αφορά συµµετοχή στις εταιρείες 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ Α.Ε. (µετά τη συγχώνευση µε απορρόφηση των 

εταιρειών ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΓΙΝΩΝΤΑΣ Α.Ε., ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙ∆ΟΝΗΣΙΟΥ Α.Ε., 

AEGEAN SEA FOODS A.E. και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚ/ΓΕΙΕΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.) και 

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ. Από εκτίµηση των εταιρειών αυτών που έγινε από 

ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό εκτιµητή, στις 31.12.2006, προέκυψε ότι η αξία κτήσεως της 

συµµετοχής είναι ανακτήσιµη. 

Η ∆ιοίκηση προτίθεται να αναθέσει σε ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό εκτιµητή να κάνει 

επανεκτίµηση αναφορικά µε το ανακτήσιµο της αξίας κτήσεως της συµµετοχής.  

 

6.3. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 39, λόγω των σπάνιων συνθηκών που 

προέκυψαν από την κρίση στις παγκόσµιες αγορές κατά το 2008, ο Όµιλος προσδιόρισε τις 

επενδύσεις τις οποίες την 1.10.2008 δεν είχε πρόθεση να εµπορευτεί ή να πωλήσει στο 

εγγύς µέλλον. Αυτές οι επενδύσεις σε µετοχές εισηγµένων στο ΧΑ εταιρειών 

επεναταξινοµήθηκαν από την κατηγορία «Επενδύσεις αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µέσω 

των αποτελεσµάτων» στην κατηγορία « Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση».  

Η λογιστική αξία των µετοχών που µεταφέρθηκαν κατά τη 1.10.2008 ανέρχονταν στο ποσό 

€ 927.060,54. Η αντίστοιχη αξία αυτών κατά την 31.12.2008 µετά την αποτίµησή τους στην 

εύλογη αξία ανέρχονταν στο ποσό € 722.985,19, ενώ την 30.06.2009  στο ποσό των € 

780.564,96 

Αν η Εταιρεία δεν είχε επαναταξινοµήσει τις µετοχές την 1.10.2008 η κατάσταση 

αποτελεσµάτων θα περιελάµβανε ζηµιές από µεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους € 

204.075,35 για την 31.12.2008 κα κέρδηι € 57.579,77 για την 30.06.2009, οι οποίες µετά 

την επαναταξινόµηση καταχωρήθηκαν στο «Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων 

διαθεσίµων προς πώληση» στα ίδια κεφάλαια.  
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Για την περίοδο από 1.1-30.06.2008 είχε αναγνωριστεί στην κατάσταση αποτελεσµάτων 

ζηµιά ύψους € 141.510,37, η οποία αντιπροσωπεύει µεταβολή στην εύλογη αξία µετοχών 

που επαναταξινοµήθηκαν.(Παρ. 6.25) 

 
6.4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Εµπορεύµατα 1.107.950,00 0,00 1.107.950,00 0,00

Προϊόντα 1.473.628,46 1.856.544,26 1.473.628,46 1.856.544,26

Α και Β ύλες –υλ. συσκ/σίας 1.813.030,05 3.662.810,79 1.813.030,05 3.662.810,79

ΣΥΝΟΛΟ 4.394.608,51 5.519.355,05 4.394.608,51 5.519.355,05

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
6.5. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Πελάτες 33.430.980,36 23.235.032,14 32.555.540,50 22.019.023,59
Μείον : Προβλέψεις -5.893.250,15 -5.893.250,15 -5.525.427,64 -5.525.427,64
Επιταγές εισπ. και στις τραπ για εγγύηση 16.326.760,00 26.889.788,85 16.147.749,17 26.696.809,92
Επιταγές σε καθυστέρηση 4.913.466,08 733.584,31 4.888.372,93 708.491,16
Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων 0,00 0,00 1.031.395,04 1.031.395,04
∆εσµευµένοι λογ. καταθέσεων 877.796,95 1.362.197,74 877.796,95 1.362.197,74
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες 0,00 367.822,51 0,00 0,00
Χρεώστες ∆ιάφοροι 5.900.262,57 4.883.738,86 4.865.453,96 3.846.436,99
Λογ.διαχειρίσεων προκ. & πιστώσεων 11.392,59 9.680,25 1.409,74 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 55.567.408,40 51.220.772,00 54.842.290,65 50.138.926,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
α) Στο κονδύλι «Πελάτες» και «Επιταγές σε καθυστέρηση» περιλαµβάνεται ποσό € 4,9 εκ 

περίπου που αφορά σε απαιτήσεις από την πώληση ιχθυοτροφών προς την εταιρεία 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ, η οποία κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία 

συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007.  

H εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ µε την από 3.2.2009 ανακοίνωσή της 

ενηµέρωσε ότι στις 28.01.2009 εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 98 απόφαση του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) σύµφωνα µε την οποία έγινε δεκτή η 

αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 

3588/2007 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

διατακτικό αυτής και το Ν.3588/2007. 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στο γεγονός ότι η διαδικασία για την επίτευξη 

συµφωνίας µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι 

σε εξέλιξη, αναµένει την έκβασή της και σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο  προτίθεται 
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να προχωρήσει στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν τα στοιχεία που θα έχει στη 

διάθεσή της θα είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. 

β) Η κίνηση του λογαριασµού «Προβλέψεις» στην παρούσα περίοδο αναλύεται ως εξής: 

 

O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο Προβλέψεων 31.12.2008 5.893.250,15 5.525.427,64
Πλεον: Συµπληρωµατική πρόβλεψη περιόδου 0,00 0,00
Υπόλοιπο Προβλέψεων 30.06.2009 5.893.250,15 5.525.427,64  

 

γ)Το κονδύλι «Χρεώστες ∆ιάφοροι» αναλύεται ως ακολούθως: 

 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Απαίτηση από ΦΠΑ 2.904.742,39 2.223.462,61 2.212.208,85 1.581.385,62
Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 541.225,89 612.934,75 541.225,89 541.225,89
Αγορες υπο παραλαβη 1.100.965,71 801.685,77 1.100.965,71 801.685,77
Έξοδα εποµένων περιόδων 65.875,00 0,00 65.875,00 0,00
Λοιπές απαιτήσεις 1.287.453,58 1.245.655,73 945.178,51 922.139,71
ΣΥΝΟΛΟ 5.900.262,57 4.883.738,86 4.865.453,96 3.846.436,99

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
6.6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ     
 
Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο και την προηγούµενη χρήση 
αναλύονται ως εξής:  
 

1/1-
30/6/2009

1/1-
31/12/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
31/12/2008

Αξία Κτήσης 6.037.751,71 6.037.751,71 5.957.236,91 5.957.236,91
Μείον:Σωρευµένη πρόβλεψη ζηµίας αποµείωσης µέχρι 
31/12/2006 -3.841.115,99 -3.841.115,99 -3.841.115,99 -3.841.115,99
Υπόλοιπο έναρξης 1/1/2007 2.196.635,72 2.196.635,72 2.116.120,92 2.116.120,92
Μείον:Πωλήσεις -548.872,00 -548.872,00 -548.872,00 -548.872,00
Κέρδη και ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία -416.840,36 -416.840,36 -416.840,36 -416.840,36
Υπόλοιπο 31/12/2007 1.230.923,36 1.230.923,36 1.150.408,56 1.150.408,56
Κέρδη και ζηµιές από τη µεταβολή στην εύλογη αξία 
1.1-30.9.2008 -223.348,02 -223.348,02 -223.348,02 -223.348,02
Αναταξινόµηση στις επενδύσεις διαθέσιµες προς 
πώληση -927.060,54 -927.060,54 -927.060,54 -927.060,54
Υπόλοιπο 30/6/2009- 31/12/2008 80.514,80 80.514,80 0,00 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

6.7. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 
 

1/1-
30/6/2009

1/1-
31/12/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
31/12/2008

∆ιαθέσιµα στο ταµείο  5.040,42 10.608,33 4.471,19 9.463,98
Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας 3.138.135,10 3.265.070,23 3.039.620,98 3.171.593,84
ΣΥΝΟΛΟ 3.143.175,52 3.275.678,56 3.044.092,17 3.181.057,82

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.8. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 

 
Εκδοθέν Ίδιες
κεφάλαιο µετοχές

31η ∆εκεµβρίου 2007 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10
31η ∆εκεµβρίου 2008

17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10
30η Ιουνίου 2009 17.240.776 17.240.776 6.379.087,12 0,00 -106.147,10

Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές Υπέρ το άρτιο

 

Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών ονοµαστικών µετοχών είναι 17.240.776 µετοχές, µε 

ονοµαστική αξία Ευρώ 0,37 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί 

πλήρως.  

Στις 2.6.2007 έληξε το διάστηµα που είχε ορισθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρίας της 2.6.2006, για την αγορά ιδίων µετοχών της, σύµφωνα µε το 

άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920 και τον Κανονισµό 2273/2003 της Επιτροπής 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

και εντός του ορισθέντος διαστήµατος, η Εταιρία προέβη στην αγορά 65.000 ιδίων µετοχών 

και µε µέση τιµή κτήσης € 1,63 ανά µετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των ιδίων 

µετοχών που κατέχει σήµερα η εταιρεία ανέρχεται σε 65.000 µετοχές , ήτοι ποσοστό 0,38% 

επί του µετοχικού της κεφαλαίου. 

 
6.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ 

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2008 1.053.112,12 1.002.204,64

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-45.449,75 -45.449,75

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

25.435,98 1.427,19

Υπόλοιπο στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 1.033.098,35 958.182,08

Μείον: Απόσβεση Αποθεµατικού Εύλογης 
Αξίας 

-23.987,25 -24.700,85

Πλέον: Αναβαλλόµενος Φόρος απόσβεσης 
αποθεµατικού εύλογης αξίας

5.919,97 713,60

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου 2009 1.015.031,07 934.194,83  
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6.10. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  
 

• ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 

Τακτικό αποθεµατικο
Ειδικό 

αποθεµατικό
Έκτακτα 

αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

ειδικών 
διατάξεων 
νόµων

Αποθεµατικά από 
Απαλλασσόµενα 
της φορολογίας 

έσοδα

Αποθεµατικά 
φορολογηθέντα 
κατ ειδικό τρόπο

Σύνολο

Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2008 1.226.181,28 294.614,78 2.729.679,68 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 15.958.768,30
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2008
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 152,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,89
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα εις νέο -1.206.181,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.181,28
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -4.230,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.230,48
Κεφαλαιοποίηση 0,00 -294.614,78 -2.729.679,68 0,00 0,00 0,00 -3.024.294,46
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2008 15.922,41 0,00 0,00 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 11.724.214,97
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1-30.06.2009
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα εις νέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κεφαλαιοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την  30 Ιουνίου 2009 15.922,41 0,00 0,00 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 11.724.214,97

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

Τακτικό αποθεµατικο
Ειδικό 

αποθεµατικό
Έκτακτα 

αποθεµατικά

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

ειδικών 
διατάξεων 
νόµων

Αποθεµατικά από 
Απαλλασσόµενα 
της φορολογίας 

έσοδα

Αποθεµατικά 
φορολογηθέντα 
κατ ειδικό τρόπο

Σύνολο

Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2008 1.225.995,78 294.614,78 2.729.679,68 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 15.958.582,80
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2008
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα εις νέο -1.206.181,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.206.181,28
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -4.230,48 -294.614,78 -2.729.679,68 0,00 0,00 0,00 -3.028.524,94
Κεφαλαιοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2008 15.584,02 0,00 0,00 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 11.723.876,58
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1-30.06.2009
Σχηµατισµός τακτικού αποθεµατικού 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Μεταφορά µέρους αποθεµατικού σε αποτελέσµατα εις νέο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Κεφαλαιοποίηση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Υπόλοιπο την  30 Ιουνίου 2008 15.584,02 0,00 0,00 2.150.188,21 226.170,63 9.331.933,72 11.723.876,58

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Εταιρικής Νοµοθεσίας (Ν. 2190/20), η δηµιουργία 

Τακτικού Αποθεµατικού, µε την κατά έτος  µεταφορά ποσού ίσου µε το 5% των ετησίων 

µετά από φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική µέχρι το ύψος του τακτικού αποθεµατικού να 

φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα αποθεµατικά 

(αφορολόγητα αποθεµατικά) αφορούν σωρρευµένα κέρδη  για τα οποία παρέχεται απαλλαγή 

από την φορολογία ή φορολόγηση µε µικρότερο συντελεστή φόρου, εφόσον δεν 

διανέµονται. Σε περίπτωση διανοµής τους οφείλεται φόρος εισοδήµατος µε τον ισχύοντα 

κατά το χρόνο της διανοµής φορολογικό συντελεστή. Η διανοµή των αποθεµατικών 

αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

• ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

O κάτωθι πίνακας παρουσιάζει το σχηµατισµό «Ζηµιάς από αποτίµηση διαθεσίµων προς 

πώληση χρεογράφων» που µεταφέρεται απευθείας στην καθαρή θέση ως «Αποθεµατικό 

επανεκτίµησης  επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση» 
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Ζηµιά από αποτίµηση 
διαθεσίµων προς 

πώληση χρεογράφων 
Υπόλοιπο την  1 Ιανουαρίου 2008 0,00
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 2008
Ζηµιά από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων -204.075,35
Υπόλοιπο την  31 ∆εκεµβρίου 2008 -204.075,35
Μεταβολές κατά την διάρκεια της περιόδου 1.1-30.06.2009
Ανάκτηση ζηµιάς από αποτίµηση διαθεσίµων προς πώληση χρεογράφων 57.579,77
Υπόλοιπο την  30 Ιουνίου 2009 -146.495,58  

Η ανωτέρω ζηµιά αφορά στην αποµείωση της αξίας των κατεχόµενων µετοχών σε 

εισηγµένες στο ΧΑ εταιρείες, εξαιτίας της σηµαντικής και παρατεταµένης µείωσης της 

εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους. (Παρ. 6.3) 

 

6.11. ∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Μακροπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Μακροπρόθεσµος δανεισµός 0,00 0,00 0,00 0,00
Οµολογιακό δάνειο 44.435.366,36 37.599.713,12 44.435.366,36 37.599.713,12
Λοιπά δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο µακροπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού

44.435.366,36 37.599.713,12 44.435.366,36 37.599.713,12

Βραχυπρόθεσµος τραπεζικός δανεισµός
Τραπεζικός δανεισµός 6.738.118,23 10.201.351,20 5.437.974,72 9.201.046,06

Μακροπρόθεσµα δάνεια πληρωτέα εντός ενός έτους 0,00 600.000,00 0,00 0,00

Σύνολο βραχυπρόθεσµου τραπεζικού 
δανεισµού

6.738.118,23 10.801.351,20 5.437.974,72 9.201.046,06

Σύνολο δανείων 51.173.484,59 48.401.064,32 49.873.341,08 46.800.759,18

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ο χρόνος εξόφλησης του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού για τον όµιλο και την 

εταιρεία αντίστοιχα έχει ως εξής: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

30/6/2009
Μεταξύ 2 και 5 

ετών
Άνω των 5 

ετών

Τραπεζικός δανεισµός 13.750.000 30.685.366,36

13.750.000 30.685.366,36

31/12/2008
Μεταξύ 2 και 5 

ετών
Άνω των 5 

ετών
Τραπεζικός δανεισµός 13.281.250 24.318.463,12

13.281.250 24.318.463,12  
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/6/2009
Μεταξύ 2 και 5 

ετών
Άνω των 5 

ετών
Τραπεζικός δανεισµός 13.750.000,00 30.685.366,36

13.750.000 30.685.366,36

31/12/2008
Μεταξύ 2 και 5 

ετών
Άνω των 5 

ετών
Τραπεζικός δανεισµός 13.281.250,00 24.318.463,12

13.281.250,00 24.318.463,12  

Η Εταιρεία στις 30.7.2008 προέβη σε:  

α) Έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3156/2003, κοινού, έγχαρτου, έντοκου 

οµολογιακού δανείου, ποσού € 25.000.000 µε έκδοση συνολικά 25.000.000 οµολογιών, µη 

µετατρέψιµων σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκάστης € 1,00. Το οµολογιακό δάνειο θα 

εκδοθεί σε δύο σειρές.  Οι Οµολογίες της Σειράς Α, συνολικής ονοµαστικής αξίας € 

15.000.000, έχουν διάρκεια δέκα ετών και οι Οµολογίες της σειράς  Β, συνολικής 

ονοµαστικής αξίας € 10.000.000, έχουν διάρκεια δύο ετών. ∆ιοργανωτές της Έκδοσης είναι η 

Millennium Bank και η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ Συντονιστής ∆ιοργανωτής και Πληρεξούσιος 

καταβολών είναι η Millennium Bank. 

β) Έκδοση κοινοπρακτικού δανείου συνολικού ποσού € 13.000.000, µε τη µορφή 

ανακυκλούµενης πίστωσης, διάρκειας επτά ετών, µε διοργανωτές τη Millennium Bank και 

την Τράπεζα Πειραιώς και Συντονιστή ∆ιοργανωτή τη Millennium Bank.  

Η Εταιρεία στην περίοδο 01.01.09-30.06.2009: 

προέβη στην σύναψη κοινοπρακτικού δάνειου ποσού € 7.000.000 διάρκειας 27 µηνών µε τη 

µορφή ανακυκλούµενης πίστωσης, µε διοργανωτές τη Millennium Bank και την Τράπεζα 

Πειραιώς και συντονιστή διοργανωτή τη Millennium Bank.  

Ως βασικές εξασφαλίσεις των εν λόγω δανείων δόθηκαν οι εξής 

1. Υποθήκη επί του ακινήτου της Εταιρείας ποσού € 7.000.000 

2. Υποθήκη επί του ακινήτου  Θυγατρικής Εταιρείας ποσού € 7.500.000. 

3. Εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τα  ασφαλιστήρια 

συµβόλαια που έχει συνάψει για την ασφάλιση του Ακινήτου. 

4. Εκχώρηση µακροχρόνιας σύµβασης παραγωγής και προµήθειας ιχθυοτροφών. 

Η σύναψη των εν λόγω δανείων απώτερο στόχο είχε τον περιορισµό του 

χρηµατοοικονοµικού κόστους µέσω της µετατροπής βραχυπρόθεσµων δανειακών 

υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες. 
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6.12. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.612.377,02 1.981.235,73 0,00 0,00
Επιχορηγήσεις παγίων 593.731,27 648.320,67 82.204,06 93.868,24
ΣΥΝΟΛΟ 2.206.108,29 2.629.556,40 82.204,06 93.868,24

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑΟ ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 
Το κονδύλι «Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις» αφορά υποχρεώσεις που 

δηµιουργήθηκαν σε προηγούµενες χρήσεις από πρώην µέτοχο των θυγατρικών εταιρειών 

της ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. Σύµφωνα µε τους όρους της υπογραφείσας σύµβασης για την εξαγορά 

των εταιρειών αυτών από την ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ, εφόσον σε κάθε χρήση  κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύµβασης οι εξαγορασθείσες εταιρείες δεν πραγµατοποιήσουν καθαρό κέρδος 

πάνω από ορισµένο ύψος, θα διαγράφεται το ποσό της δόσης που οφείλεται στην 

συγκεκριµένη χρήση. Με δεδοµένο ότι οι εταιρείες στην κλειόµενη περίοδο δεν 

πραγµατοποίησαν κέρδη πάνω από το ορισµένο ύψος, η κίνηση του λογαριασµού αυτού 

κατά την περίοδο 1.1-30.06.2009 είναι η ακόλουθη: 

 

 

Πιστωτικό Υπόλοιπο 31.12.2008 1.981.235,73
Μείον: Μεταφορά στα αποτελέσµατα 
περιόδου 368.858,71
Πιστωτικό Υπόλοιπο 30.06.2009 1.612.377,02  

 

Το ανωτέρω ποσό των € 368.858,71 καταχωρήθηκε στο λογαριασµό των αποτελεσµάτων 

«Άλλα Έσοδα Εκµεταλλεύσεως » (Παρ. 6.21)  

 

6.13. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα νόµιµα ασκητό δικαίωµα για συµψηφισµό και 

υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. 

Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 
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Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια 0,00 1.797.327,56 0,00 1.834.195,88
Άυλα πάγια 0,00 36.343,17 0,00 36.343,17
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.691,77 0,00 12.691,20 0,00
Αποθέµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Απαιτήσεις 601.350,93 0,00 601.350,93 0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0,00 -40.056,63 0,00 -40.056,63
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

72.702,38 0,00 69.895,75 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.468,00 0,00 46.976,91 0,00

Σύνολο 713.213,08 1.793.614,10 730.914,79 1.830.482,42
Συµψηφισµός -713.213,08 -713.213,08 -730.914,79 -730.914,79

Σύνολο 0,00 1.080.401,02 0,00 1.099.567,63

Ο ΟΜΙΛΟΣ
30/6/2009 31/12/2008

 

 

Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Υποχρέωση

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώµατα Πάγια 0,00 1.490.453,10 0,00 1.521.401,45
Άυλα πάγια 0,00 36.343,17 0,00 36.343,17
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις 11.691,77 0,00 12.691,20 0,00
Αποθέµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Απαιτήσεις 601.350,93 0,00 601.350,93 0,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 0,00 -40.056,63 0,00 -40.056,63
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

72.702,38 0,00 69.895,75 0,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 27.468,00 0,00 46.976,91 0,00

Σύνολο 713.213,08 1.486.739,64 730.914,79 1.517.687,99
Συµψηφισµός -713.213,08 -713.213,08 -730.914,79 -730.914,79

Σύνολο 0,00 773.526,56 0,00 786.773,20

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 31/12/2008

 

 

6.14. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 

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. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι κύριες 

αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Επιτοκιο προεξοφλησης 5,70% 5,70% 5,70% 5,70%
Αναµενοµενη ετησια αυξηση  αποδοχων 6% 6% 6% 6%
Μεση υπολειποµενη εργασιακη ζωη 15,31 15,31 15,31 15,31

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
Οι µεταβολές που σηµειώθηκαν στα υπόλοιπα του Ισολογισµού αναλύονται ως εξής: 
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Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2007 272.764,19 257.130,00
∆απάνη περιόδου 160.501,22 40.989,00
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις -138.048,22 -18.536,00
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2008 295.217,19 279.583,00
∆απάνη περιόδου 26.860,69 26.860,69
Πληρωθείσες αποζηµιώσεις -15.634,19 -15.634,19
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 30.06.2009 306.443,69 290.809,50

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
 

6.15. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

 

Προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου

Προβλέψεις για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου

Υπόλοιπο την 31.12.2007 201.049,80 201.049,80
Προσαρµογή πρόβλεψης 66.976,60 66.976,60
Υπόλοιπο την 31.12.2008 268.026,40 268.026,40
Προσαρµογή πρόβλεψης 33.488,30 33.488,30
Υπόλοιπο την 30.06.2009 301.514,70 301.514,70

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι ανωτέρω προβλέψεις αφορούν σχηµατισµό πρόβλεψης για διαφορές φορολογικού 

ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 2005 – 2008 και της περιόδου 1/1-

30/06/2009 της µητρικής εταιρείας. Για τις λοιπές εταιρείες του οµίλου δεν απαιτήθηκε 

σχηµατισµός πρόβλεψης λόγω ύπαρξης σωρευµένων φορολογικών ζηµιών 

 
6.16. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Προµηθευτές 14.299.716,21 12.619.857,15 15.019.457,72 12.594.685,09
Επιταγές πληρωτέες 1.352.737,62 3.309.202,75 1.173.726,79 3.122.528,76
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 198.127,33 189.488,04 72.006,50 74.867,63
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 100.870,95 169.778,85 64.427,57 113.602,59
Υποχρεώσεις προς Συνδεδεµένες 0,00 0,00 821.929,29 821.929,29
Μερίσµατα πληρωτέα προηγούµενων χρήσεων 109.728,68 109.728,68 104.306,46 104.306,46
Πιστωτές ∆ιάφοροι 483.079,29 391.373,32 404.725,49 309.971,96
ΣΥΝΟΛΟ 16.544.260,08 16.789.428,79 17.660.579,82 17.141.891,78

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 

 
6.17. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Υποχρεώσεις φόρου εισοδήµατος 0,00 0,00 0,00 0,00
Υποχρεώσεις από διαφορές φορολογικού 
ελέγχου 0,00 130.558,86 0,00 130.558,86
ΣΥΝΟΛΟ 0,00 130.558,86 0,00 130.558,86

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.18. ΚΕΡ∆Η/ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
έναρξης περιόδου. 0,00 -69.824,00 0,00 0,00
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 0,00 -194.742,91 0,00 0,00
Πωλήσεις περιόδου 0,00 39.680,00 0,00 0,00
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
λήξης περιόδου. 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / Ζηµίες από µεταβολές στην εύλογη 
αξία βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 
30/6/2008 0,00 -224.886,91 0,00 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

6.19. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Πωλήσεις Εµπορευµάτων 0,00 0,00
Πωλήσεις Προϊόντων 22.047.824,90 22.047.824,90
Πωλήσεις Λοιπών αποθεµάτων & Υπηρεσιών 31.067,70 31.067,70
ΣΥΝΟΛΟ 22.078.892,60 22.078.892,60  
 
 
 

6.20. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 
 
• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

Προϊόντων Εµπορευµάτων

Λοιπών 
Αποθεµάτων & 
Υπηρεσιών Σύνολο

Αρχικό Απόθεµα 1.856.544,26 0,00 0,00 1.856.544,26
Πλέον: Αγορές / Κόστος Παραγωγή 18.507.139,77 1.107.950,00 0,00 19.615.089,77
Μείον: Τελικό Απόθεµα 1.473.628,46 1.107.950,00 0,00 2.581.578,46
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 18.890.055,57 0,00 0,00 18.890.055,57

Ο ΟΜΙΛΟΣ

 
 
 

Προϊόντων Εµπορευµάτων

Λοιπών 
Αποθεµάτων & 
Υπηρεσιών Σύνολο

Αρχικό Απόθεµα 1.856.544,26 0,00 0,00 1.856.544,26
Πλέον: Αγορές / Κόστος Παραγωγή 18.507.139,77 1.107.950,00 0,00 19.615.089,77
Μείον: Τελικό Απόθεµα 1.473.628,46 1.107.950,00 0,00 2.581.578,46
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 18.890.055,57 0,00 0,00 18.890.055,57

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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• ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2009 30/6/2009

Αναλώσεις Α Υλών 16.700.010,75 16.700.010,75
Αναλώσεις Αναλωσίµων 199.945,46 199.945,46
Αναλώσεις Ανταλλακτικών - Ειδών Συσκευασίας 0,00 0,00
∆απάνες Παραγωγής 1.607.183,56 1.607.183,56
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 18.507.139,77 18.507.139,77  
 
 

6.21. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 193.674,38 128.139,20 71.174,35 639,20
Αναλογούσες στη χρήση αποσβέσεις 
επιχορηγήσεων 0,00 65.082,27 0,00 22.157,03
Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 0,00 2.045,06 0,00 30,26
∆ιαγραφή υποχρεώσεων 376.182,27 368.224,77 0,00 0,00
Κέρδη από εκποίηση παγίων 0,00 4.186,29 0,00 4.186,29
Λοιπά έκτακτα έσοδα 16.252,90 0,84 16.252,90 0,42
ΣΥΝΟΛΟ 586.109,55 567.678,43 87.427,25 27.013,20

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

6.22. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
 
 

• ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 447.306,14 482.657,03 422.827,04 346.204,71
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 311.585,44 347.140,29 299.670,04 340.833,80
Παροχές τρίτων 57.807,89 66.849,83 44.606,31 62.053,43
Φόροι τέλη 43.263,93 44.131,80 21.724,00 22.461,51
∆ιάφορα Έξοδα 40.831,09 57.283,98 26.881,60 42.147,49
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 240.697,69 135.429,88 27.766,49 15.049,70
ΣΥΝΟΛΟ 1.141.492,18 1.133.492,81 843.475,48 828.750,64

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
 

• ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 107.707,41 143.569,66 107.707,41 134.443,54
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 458,11 6.666,16 458,11 19,52
Παροχές τρίτων 32.814,26 71.768,02 32.814,26 69.617,45
Φόροι τέλη 3.184,50 1.131,19 3.184,50 392,65
∆ιάφορα Έξοδα 464.757,86 256.982,44 464.757,86 251.368,10
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 7.393,55 23.878,97 7.393,55 6.995,62
ΣΥΝΟΛΟ 616.315,69 503.996,44 616.315,69 462.836,88

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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6.23. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Eξοδα Ερευνων 0,00 49.039,33 0,00 49.039,33
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 2.043,73 3.497,40 814,10 2.606,47
Έξοδα προηγούµενης χρήσης 22.646,70 192.483,39 3.521,70 130.041,11
Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 11.226,50 38.818,52 11.226,50 38.818,52

ΣΥΝΟΛΟ 35.916,93 283.838,64 15.562,30 220.505,43

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
6.24. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Κτίρια & Κτιριακές εγκ/σεις 120.395,73 117.092,52 53.674,71 49.518,96
Μηχανήµατα& µηχ/κος 
εξοπλισµός 377.087,17 354.450,55 263.859,62 250.759,19
Μεταφορικά µέσα 32.594,85 37.764,32 5.958,09 6.391,75
Έπιπλα& λοιπός εξοπλισµός 21.663,76 26.382,92 15.318,10 18.074,02
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 14.322,07 1.009,23 14.322,07 575,88
Σύνολο 566.063,58 536.699,54 353.132,59 325.319,80

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 
6.25. ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 46.039,69 39.600,59 45.064,47 38.974,46
 Κέρδη/Ζηµιες πωλησης Συµµετοχών 
& Χρεογράφων 0,00 -141.510,37 0,00 -141.510,37
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -1.580.389,55 -1.803.668,53 -1.505.250,99 -1.707.175,05
ΣΥΝΟΛΟ -1.534.349,86 -1.905.578,31 -1.460.186,52 -1.809.710,96

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

6.26. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -36.363,83 -33.488,30 -36.363,83 -33.488,30
Έσοδα και Έξοδα  από αναβαλλόµενη φορολογία 12.533,04 70.375,91 12.533,04 -43.190,11
ΣΥΝΟΛΟ -23.830,79 36.887,61 -23.830,79 -76.678,41

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
Σύµφωνα µε τις πρόσφατες θεσµοθετηµένες αλλαγές στο φορολογικό νόµο, οι συντελεστές 

του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα έτη 2010-2014 µειώνονται σταδιακά από 

24-20% αντίστοιχα. Ο Όµιλος και η Εταιρεία λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς 

συντελεστές και σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12.46, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη 

φορολογία αντίστοιχα αναγνωρίζοντας τη διαφορά ως έσοδο και έξοδο από φόρο 
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εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Στη χρήση 2008 συνεπεία των ανωτέρω 

αναγνωρίστηκε στην Εταιρεία ως έσοδο ποσό € 47.403,71 

 

6.27. ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
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 στη διάρκεια της περιόδου 

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

1/1-
30/6/2009

1/1-
30/6/2008

Κέρδη/Ζηµίες µετά από φόρους 485.285,90 -1.387.052,16 336.213,08 -1.311.294,21

Κατανέµονται σε:
Ιδιοκτήτες µητρικής 486.238,32 -1.384.926,39 336.213,08 -1.311.294,21

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -952,42 -2.125,77 0,00 0,00

Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών  17.175.776 17.175.776 17.175.776 17.175.776
Κέρδη/Ζηµιές µετά από φόρους ανά 
µετοχή- βασικά (σε €) 0,0283 -0,0806 0,0196 -0,0763

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 
Τα κέρδη/ ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιµερισµού των κερδών/ζηµιών επί 

του σταθµισµένου αριθµού των µετοχών εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που 

αγοράσθηκαν από την επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου.   

 
7. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Ο Όµιλος έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, 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, µετά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών 

καταστάσεων.  

30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008

Άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων 84,02 84,02 0,02 0,02
Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση εκτέλεσης συµβάσεως 263.766,19 215.725,25 257.744,00 257.744,00
Επιταγές εισπρακτέες για εξασφάλιση απαιτήσεων 993.449,55 1.031.484,48 992.040,89 992.040,89
Παραχωρηµένες υποθήκες για εξασφάλιση υποχρεώσεων 20.000.000,00 13.000.000,00 17.000.000,00 17.000.000,00
Άλλες εγγυήσεις τρίτων για εξασφάλιση υποχρεώσεων 3.006.080,96 2.511.881,22 3.003.380,96 3.003.380,96
Λοιπά 6.367.327,88 337.501,79 5.932.554,76 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 30.630.708,60 17.096.676,76 27.185.720,63 21.253.165,87

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις των εταιρειών του Οµίλου έχουν ως εξής:  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε∆ΡΑ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΒΕΕ ΑΘΗΝΑ 2005-2008

Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ ΑΓΕΕ ΡΟ∆ΟΣ 2007-2008

ΘΑΛΛΑΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚ/ΡΓΕΙΕΣ ΕΥΒΟΪΚΟΥ ΑΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗ 2007-2008

AQUA BIOTECH HELLENIC AE ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2002-2008  

 
Για τις διαφορές φορολογικού ελέγχου που ενδεχοµένως  προκύψουν για τις ανέλεγκτες 

φορολογικά χρήσεις της µητρικής εταιρείας (2005-2008), έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη 

συνολικού ποσού € 268.026,40. Για τις λοιπές εταιρείες του οµίλου δεν απαιτήθηκε 

σχηµατισµός πρόβλεψης λόγω ύπαρξης σωρευµένων φορολογικών ζηµιών . 

 

8. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων της εταιρείας από και προς τα συνδεδεµένα µέρη όπως 

αυτά ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης  καθώς και 

τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων των ανωτέρω εταιρειών στις 30/6/2009 

έχουν ως εξής:  

• ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ποσά σε € 30/6/2009 30/6/2008 30/6/2009 30/6/2008
Α. Υπερκείµενη Μητρικη(Σελοντα)
Πωλήσεις αγαθών 7.648.175,22 0,00 7.648.175,22 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Aγορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Β.Θυγατρικές
Πωλήσεις αγαθών 0,00 0,00 0,00 0,00
Πωλήσεις υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Aγορές 0,00 0,00 0,00 39.680,00
Αγορές υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
Γ. Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      
(Υπερκείµενης Μητρικης)
Πωλήσεις αγαθών 11.120.085,72 8.487.329,96 11.120.085,72 8.455.883,95
Πωλήσεις υπηρεσιών - µισθώµατα 122.500,00 127.500,00 0,00 0,00
Aγορές 0,00 0,00 0,00 0,00
Αγορές υπηρεσιών - µισθώµατα 0,00 0,00 0,00 0,00
∆.Αµοιβές µελων ∆.Σ-∆ιευθυντών
Μισθοί και αµοιβές 187.169,12 272.907,40 187.169,12 272.907,40

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

• ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Ποσά σε € 30/6/2009 31/12/2008 30/6/2009 31/12/2008
Α. Υπερκείµενη Μητρικη(Σελοντα)
Απαιτήσεις 7.865.643,40 3.348.967,54 7.865.643,40 3.348.967,54
Υποχρεώσεις 2.665,62 0,00 2.665,62 0,00
Β.Θυγατρικές
Απαιτήσεις 0,00 0,00 11.552,72 428.495,46
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 203.159,11 219.029,71
Γ. Λοιπά συνδεδεµένα µέρη      
(Υπερκείµενης Μητρικης)
Απαιτήσεις 14.621.791,83 3.484.420,55 14.548.904,33 3.403.798,05
Υποχρεώσεις 0,00 0,00
∆.Μέλη ∆.Σ και ∆ιευθυντές
Απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Oι  παραπάνω συναλλαγές µε τις θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου έχουν απαλειφθεί από τα 

ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου. 

9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού την 30.6.2009 ήταν: Όµιλος 70, Εταιρεία 67 

άτοµα, ενώ την 30.6.2008 ήταν Όµιλος 70, Εταιρεία 67 άτοµα. 

 
10. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ 
 
Επί των παγίων στοιχείων έχουν εγγραφεί υποθήκες ως εξής: 

Α) της µητρικής εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει εγγραφεί 

υποθήκη υπέρ των τραπεζών MILLENNIUM BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ποσού € 

7.000.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

Β) της εταιρείας Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΡΟ∆ΟΥ Α.Γ.Ε.Ε. έχουν εγγραφεί υποθήκες ποσού € 

10.500.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 

 

11. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 
Οι επίδικες απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των € 9,3 εκ περίπου, για τις οποίες έχει 

σχηµατισθεί σωρευµένη πρόβλεψη ποσού € 7,45 εκ περίπου. Για το  υπόλοιπο ποσό για το 

οποίο δεν έχει σχηµατισθεί πρόβλεψη, η εταιρεία θεωρεί ότι το ποσό το οποίο εν τέλει θα 

εισπραχθεί θα είναι µεγαλύτερο . 

 

12. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ µε έδρα Ναυάρχου Νικοδήµου 

30, Αθήνα, και ποσοστό συµµετοχής 41,34 % µε τη µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 

 

13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 
Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων µε τα ∆.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια εκτιµήσεων και 

την υιοθέτηση παραδοχών, οι οποίες δύνανται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις για 

ενδεχόµενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών 

καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που αναγνωρίσθηκαν κατά τη  
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διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιµης πληροφόρησης και η εφαρµογή 

υποκειµενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιµήσεων. Τα 

µελλοντικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις, ενώ οι 

αποκλίσεις δύναται να έχουν σηµαντική επίπτωση επί των οικονοµικών καταστάσεων. 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. 

 
14. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η΄ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσιάζει εποχικότητα που αποδίδεται στην εποχικότητα 

που παρουσιάζει ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ. 

Λόγω των βιολογικών χαρακτηριστικών του ψαριού, οι ποσοτικές ανάγκες διατροφής του 

µεταβάλλονται ανάλογα µε τη θερµοκρασία του νερού εκτροφής. Το στοιχείο αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την υψηλή κατανάλωση ιχθυοτροφών κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου 

(Ιούνιος-Οκτώβριος), κατά την οποία πραγµατοποιείται το 60% περίπου των πωλήσεων του 

έτους, για την εσωτερική αγορά.  Πιο συγκεκριµένα κατά το διάστηµα 1.1-30.6 

πραγµατοποιείται το 35% περίπου των συνολικών πωλήσεων ιχθυοτροφών της χρήσης. 

Ειδικότερα το γ΄τρίµηνο (Ιούλιος – Σεπτέµβριος) κάθε έτους λόγω των υψηλών 

θερµοκρασιών πραγµατοποιούνται πωλήσεις που ανέρχονται στο 38,5 – 40% των ετησίων 

πωλήσεων. Ως εκ τούτου το γ΄ τρίµηνο αποτελεί το κρίσιµο τρίµηνο που καθορίζει σε 

µεγάλο ποσοστό τις συνολικές πωλήσεις της χρήσης. 

 

15. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1. – 30.6.2009 
 

 
Α. H εταιρεία Ελληνικές Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ µε την από 3.2.2009 ανακοίνωσή της 

ενηµέρωσε ότι στις 28.01.2009 εκδόθηκε η υπ' αριθµ. 98 απόφαση του Πολυµελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) σύµφωνα µε την οποία έγινε δεκτή η 

αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του Ν. 

3588/2007 και διατάχθηκε το άνοιγµα της διαδικασίας κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 

διατακτικό αυτής και το Ν.3588/2007. Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας, βασιζόµενη στο γεγονός ότι 

η διαδικασία για την επίτευξη συµφωνίας µεταξύ της ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 

ΑΒΕΕ και των πιστωτών της είναι σε εξέλιξη, αναµένει την έκβασή της και σε περίπτωση που 

αυτό κριθεί αναγκαίο προτίθεται να προχωρήσει στο σχηµατισµό ανάλογης πρόβλεψης όταν 

τα στοιχεία που θα έχει στη διάθεσή της θα είναι ικανά για τον προσδιορισµό της. 
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Β. H εταιρεία στις 22.5.2009 ανακοίνωσε τη διακοπή της συνεργασίας της µε τον  κ. Ανδρέα 

Ζερβάκη, Γενικό ∆ιευθυντή 

Γ. Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων την 30.6.2009 αποφασίστηκαν 

τα κατωτέρω: 

1) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2008- 

31.12.2008, µε τις σχετικές Εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών. 

2) Εγκρίθηκαν µε ποσοστό 83,13% τα πεπραγµένα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την 

χρήση 2008, η έκθεση διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας και απαλλάχθηκαν τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης 

για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2008 (1.1.2008-31.12.2008). 

3) Εγκρίθηκαν οµόφωνα οι αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την χρήση 

2008 συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 και προεγκρίθηκαν οι αµοιβές των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου συνολικού ύψους Ευρώ 300.400 πλέον φόρων και λοιπών 

επιβαρύνσεων για την τρέχουσα χρήση.  

4) Αποφασίστηκε οµόφωνα ο ορισµός ως τακτικής Ελέγκτριας της κας Χρυσούλας 

Τσακαλογιάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 23811) και αναπληρωµατικού του κου Ιωάννη Τολιόπουλοu 

(ΑΜΣΟΕΛ 12381) Μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας «ΒΑΚΕR TILLY HELLAS A.E.» µε ΑΜΕΟΕ 

148, για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και µη οικονοµικών καταστάσεων  της χρήσεως 

2009. Επίσης η Συνέλευση  ενέκρινε όπως αµοιβή της ανωτέρω εταιρείας ορισθεί η ελάχιστη 

αµοιβή όπως αυτή καθορίζεται από το Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 

5) Αποφασίστηκε οµόφωνα η σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύµφωνα µε το 

άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 και ορίστηκαν ως µέλη της οι κκ Βασίλειος Στεφανής – Μη 

εκτελεστικό Μέλος, Σωτήριος Πάνου – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος και Αριστείδης 

Χρόνης – Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος.  

6) Αποφασίστηκε οµόφωνα να εξουσιοδοτηθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να χειριστεί την 

απαίτηση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ ΑΒΕΕ. 
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16. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου  

2009 γεγονότα, που να αφορούν είτε την Εταιρεία είτε τον Όµιλο, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

Ζευγολατιό, 22 Ιουλίου 2009 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. O ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
  
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

   
   
   
   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.∆.Τ. Χ 066415                  Α.∆.Τ ΑΒ 296541   Α.∆.Τ. ΑΕ 709753 
  Α.Μ.Α 3142 
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2009-30.6.2009 

 


