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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΥΒΟΪΚΟΥ  Α.Ε. την 21 

Νοεµβρίου 2006 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη 

διεύθυνση www.euroholdings.gr. 

 

 

 

 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2006 
Για την «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ  ΕΥΟΪΚΟΥ  Α.Ε.» 
 
 
 
Ανδρέας Ζερβάκης 
Ο Πρόεδρος 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΓΓΧΧΟΟΥΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους  της Ανώνυµης Εταιρείας 
«ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ  ΕΥΟΪΚΟΥ  Α.Ε.» 

 
   Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ανώνυµης Εταιρείας «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  
Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ  ΕΥΟΪΚΟΥ  Α.Ε.», της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. 

Η ευθύνη της σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρίας. Η δική µας 

ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη διατύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, 

εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. 
    Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι 

εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την 

εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος 

περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που να στηρίζουν τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης 

περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της 

διοίκησης της εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές 

καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της συνέπειας της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 

οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη 

διαµόρφωση της Έκθεσης µας. 

          Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια 

την οικονοµική θέση της εταιρίας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 και τα αποτελέσµατα των εργασιών 

της καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κεφαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας της χρήσεως 

που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθεσης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις. 

Χωρίς να διατυπώνουµε επιφύλαξη ως προς τα συµπεράσµατα του ελέγχου: 

1. Στην εταιρεία, λόγω ύψους των ιδίων κεφαλαίων, συντρέχει περίπτωση εφαρµογής των άρθρων 47 

και 48 του Κ.Ν. 2190/1920 και επιβάλλεται να ληφθούν τα προσήκοντα ώστε να αρθούν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής των άρθρων αυτών 

 

 
Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2006 
Ο Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 
 

∆ηµήτριος Ι. Ιακωβίδης 
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13251 

ΒAKER TILLY ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
      3ης Σεπτεµβρίου 76, 104 33 Αθήνα 

(Α.Μ Σ.Ο.Ε.Λ 148) 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 
(ποσά σε €) 

 
    Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
        
 Μεταβολή εύλογης αξίας βιολογικών 
προϊόντων 6.12 -199.216,73 285.231,71 
        
Άλλα έσοδα  6.13 237.024,12 190.166,83 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας   6.14 -106.869,08 -109.528,53 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 6.14 -268.341,83 -250.664,98 
Άλλα έξοδα  6.15 -11.845,67 -57.958,36 

        
Ζηµίες/Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσµάτων   -349.249,19 57.246,67 

Αποσβέσεις 6.16 102.354,08 139.176,62 
        

Ζηµίες/Κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων   -246.895,11 168.742,11 
        

Έξοδα / Έσοδα χρηµατοοικονοµικής-
επενδυτικής λειτουργίας 6.17 -55.253,64 -62.098,34 

Ζηµίες προ φόρων   -404.502,83 -4.851,67 

Ζηµίες µετά από φόρους   -404.502,83 -4.851,67 
        
Κατανέµονται σε:       
Μετόχους Εταιρείας   -404.502,83 -4.851,67 
Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή-
βασικά             (σε €) 6.18 -0,61 -0,01 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(ποσά σε €) 

 
    Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ 31/12/2005 31/12/2004 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ενσώµατα πάγια 6.1 914.301,54 1.013.222,73 
Λοιπές απαιτήσεις   25.920,96 2.367,24 

    940.222,50 1.015.589,97 
        
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέµατα 6.2 26.253,32 16.959,87 
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 6.3 1.101.270,97 1.542.413,86 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 6.4 2.453.702,99 1.281.180,85 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων  26.170,80 0,00 
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.5 32.017,14 71.962,36 

    3.639.415,22 2.912.516,94 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   4.579.637,72 3.928.106,91 
        
       
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       
Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους 
µετόχους της µητρικής 

      

Μετοχικό Κεφάλαιο 6.6 1.945.520,00 1.945.520,00 

Υπέρ το άρτιο 6.6 1.200.180,00 1.200.180,00 
Λοιπά Αποθεµατικά 6.7 2.596,53 2.596,53 
Αποτελέσµατα εις νέον   -4.514.591,10 -4.110.088,27 
Σύνολο καθαρής θέσης   -1.366.294,57 -961.791,74 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Τραπεζικά δάνεια 6.8 526.121,76 526.121,76 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.9 1.296.569,84 1.328.423,16 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 6.11 19.513,00 19.513,00 
Λοιπές προβλέψεις   0,00 6.855,21 
    1.842.204,60 1.880.913,13 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.10 4.042.970,62 2.775.015,24 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 6.8 60.757,07 233.970,28 
    4.103.727,69 3.008.985,52 
Σύνολο υποχρεώσεων   5.945.932,29 4.889.898,65 
Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων   4.579.637,72 3.928.106,91 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

(ποσά σε €) 
 

  Μετοχικό κεφάλαιο 
Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέον 

Σύνολο 
Καθαρής 
Θέσης 

Υπόλοιπα 01.01.2004 1.945.520,00 1.200.180,00 2.596,53 -4.105.236,60 -956.940,07 
Αποτέλεσµα περιόδου       -4.851,67 -4.851,67 
Υπόλοιπα 31.12.2004 1.945.520,00 1.200.180,00 2.596,53 -4.110.088,27 -961.791,74 
            

            
Υπόλοιπα 01.01.2005 1.945.520,00 1.200.180,00 2.596,53 -4.110.088,27 -961.791,74 
Αποτέλεσµα περιόδου       -404.502,83 -404.502,83 
Υπόλοιπα 31.12.2005 1.945.520,00 1.200.180,00 2.596,53 -4.514.591,10 -1.366.294,57 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε €) 

 
 

 
 2005 2004 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ -404.502,83 -4.851,67 

ΠΛΕΟΝ:  ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 102.354,09 139.176,62 

ΠΛΕΟΝ:  ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 55.253,64 62.098,34 

ΜΕΙΟΝ: ΜΕΤΑΒ.ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ -6.855,21 5.723,00 

ΜΕΙΟΝ: ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 0,00 0,00 

ΠΛΕΟΝ: ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 431.849,44 -394.976,29 

ΜΕΙΟΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ -1.222.246,66 -357.718,80 

ΠΛΕΟΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΥΠΟΧ/ΣΕΩΝ 1.062.888,85 717.960,19 

ΤΑΜ. ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΚΕΣ ∆ΡΑΣΤ.(Α) 18.741,32 167.411,39 

   

   

ΤΑΜ.ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆. ∆ΡΑΣΤ.   

ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ -3.432,90 -117.210,22 

ΤΑΜ. ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆. ∆ΡΑΣΤ.(Β) -3.432,90 -117.210,22 

   

   

ΤΑΜ. ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ∆ΡΑ.   

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΚΩΝ -55.253,64 -62.098,34 

ΤΑΜ. ΡΟΕΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ∆ΡΑ.(Γ) -55.253,64 -62.098,34 

   

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -39.945,22 -11.897,17 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 71.962,36 83.859,53 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ 32.017,14 71.962,36 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Η εταιρία «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΟΪΚΟΥ Α.Ε» µε διακριτικό τίτλο «ΑΚΜΑ 

Α.Ε.», ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 11752/27-12-00),εδρεύει στο ∆ήµο Αταλάντης, 

Λοκρίδας, Φθιώτιδας και είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης (Α.Μ. 47713/14/Β/00/15). Το site είναι www.euroholdings.gr.  

Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2005 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την  21 

Νοεµβρίου 2006. 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  

Η εκµετάλλευση ιχθυοτροφείων, η εµπορία ιχθύων, οστράκων ιχθυοτροφών, εξοπλισµού 

ιχθυοτροφείων και συναφών ειδών, η εκπόνηση για λογαριασµών τρίτων µελετών για την 

δηµιουργία ιχθυογενετικών σταθµών και γενικώς ιχθυοκαλλιεργειών για την ανάληψη της 

οργανώσεως τέτοιων σταθµών καλλιεργειών και αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα ξένων 

οίκων, που παράγουν και εµπορεύονται τα ίδια ή οµοειδή προϊόντα καθώς και η 

αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού για τα ανωτέρω προϊόντα και γενικά κάθε συναφής 

µε τα παραπάνω εµπορική δραστηριότητα. 

 
2. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
2.1. ΠΛΑΙΣΙΟ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΑΚΜΑ Α.Ε. την 31 ∆εκεµβρίου 2005 (ηµεροµηνία µετάβασης 

η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την 31η 

∆εκεµβρίου 2005, 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 και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable 

Platform 2005». Η Εταιρεία 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 
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∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών 

∆.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 εργαζοµένους 

∆.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 Ενοποιηµένες 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 

∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια 
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∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», 

γιατί αποτελούν τις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και 

δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή τη βάση. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις 

περιόδους που παρουσιάζονται. 

Οι τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας είχαν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές του Ενιαίου Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ). Οι 

Αρχές του ΕΓΛΣ διαφέρουν σε κάποιες περιοχές από τα ∆ΠΧΠ. Τα συγκριτικά στοιχεία του 

2004 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. Συµφωνία και 

περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης από το ΕΓΛΣ στα ∆ΠΧΠ στα ίδια κεφάλαια και τα 

αποτελέσµατα του Οµίλου παρατίθενται στην σηµείωση 12 . 
 

2.2. 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 (συµπεριλαµβανοµένων των ιχθύων) και 

φυτά υπό τη διαχείριση µίας επιχείρησης, ενώ το γεωργικό προϊόν αποτελείται από τη 

συγκοµιδή του προϊόντος των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η οποία 

προορίζεται για πώληση, επεξεργασία ή κατανάλωση. Το δικαίωµα της διαχείρισης των 

βιολογικών περιουσιακών στοιχείων µπορεί να προέρχεται από ιδιοκτησία ή από άλλο τύπο 

νοµικής πράξης. 

Με τον όρο «Γεωργική ∆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) όσο 

και στην ποσότητα (βάρος, καρποί κλπ) των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης. 
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Μία επιχείρηση πρέπει να καταχωρεί ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή µία γεωργική 

παραγωγή όταν και µόνο όταν : 

α) Η επιχείρηση ελέγχει το περιουσιακό στοιχείο ως αποτέλεσµα γεγονότων του 

παρελθόντος. 

β) Πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε το περιουσιακό 

στοιχείο θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. 

γ) Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο πρέπει να αποτιµάται κατά την αρχική καταχώρηση και 

κατά την ηµεροµηνία κάθε ισολογισµού στην εύλογη αξία του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο  

της πώλησης κόστος, εκτός από την περίπτωση όπου η εύλογη αξία δεν µπορεί να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα. 

Αν υπάρχει µία ενεργός αγορά για ένα βιολογικό περιουσιακό στοιχείο ή γεωργική 

παραγωγή, οι επικρατούσες τιµές σε αυτή την αγορά είναι η κατάλληλη βάση για τον 

προσδιορισµό της εύλογης αξίας αυτού του στοιχείου. 

Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε διαφορετικές ενεργές αγορές, χρησιµοποιεί την 

περισσότερο σχετική. Αν µία επιχείρηση έχει πρόσβαση σε δύο ενεργές αγορές, θα 

χρησιµοποιήσει την τιµή που υπάρχει στην αγορά που αναµένεται να χρησιµοποιηθεί. 

Υπάρχει η υπόθεση ότι η εύλογη αξία µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα για ένα βιολογικό 

περιουσιακό στοιχείο. 

Όµως αυτή η παραδοχή µπορεί να αντικρούεται µόνο κατά την αρχική καταχώρηση ενός 

βιολογικού περιουσιακού στοιχείου για το οποίο τιµές ή αξίες προσδιοριζόµενες από την 

αγορά δεν είναι διαθέσιµες και για τις οποίες εναλλακτικές εκτιµήσεις της εύλογης αξίας θα 

είναι καθαρά αναξιόπιστες. Σε τέτοια περίπτωση, αυτό το βιολογικό περιουσιακό στοιχείο 

πρέπει να αποτιµάται στο κόστος του µείον κάθε σωρευµένη απόσβεση και κάθε σωρευµένη 

ζηµία αποµείωσης. Εφόσον η εύλογη αξία τέτοιου βιολογικού περιουσιακού στοιχείου 

καθίσταται αξιόπιστα αποτιµήσιµη, µία επιχείρηση πρέπει να αποτιµά αυτό στην εύλογη αξία 

του µείον το εκτιµώµενο στον τόπο της πώλησης κόστος. 

Η εταιρεία µετά την αρχική καταχώρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων τα 

αποτιµά κατά την ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερου ισολογισµού στην εύλογη αξία µείον τα 

εκτιµώµενα µέχρι την πώλησή τους κόστη. 

Κέρδος ή ζηµία που µπορεί να προκύψει κατά την αρχική καταχώρηση ενός βιολογικού 

περιουσιακού στοιχείου και την µεταγενέστερη αποτίµησή του (µείον τις εκτιµώµενες 

δαπάνες πώλησης και στις δύο περιπτώσεις), καταχωρούνται στο αποτέλεσµα της χρήσης 

κατά την οποία προκύπτουν. Κέρδος µπορεί να προκύπτει και κατά την αρχική καταχώρηση 

ενός βιολογικού περιουσιακού στοιχείου, όπως για παράδειγµα η γέννηση ενός ζωντανού 

οργανισµού. 
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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. 

 
2.3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών 

προκειµένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς 

κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων.  

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα 

και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες 

περιοχές. 

Ο πρωτεύων τοµέας δραστηριότητας της Εταιρίας είναι η ιχθυοκαλλιέργεια.  

Γεωγραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

2.4. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του 

νοµίσµατος της (λειτουργικό νόµισµα το ευρώ). 

 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των 

ισοτιµιών που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από 

συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των νοµισµατικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά την 

ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στο αποτελέσµατα.  

 
2.5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 

κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 

ενσωµάτων παγίων µόνον αν πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στον όµιλο και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και 



ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ  Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΥΒΟΪΚΟΥ  Α.Ε. 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2005  
 
 

- 15 -

οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα  αποτελέσµατα όταν γίνονται. Οι εγκαταστάσεις σε 

ακίνητα τρίτων αποσβένονται στον εκτιµώµενο χρόνο της µίσθωσης.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των ενσώµατων παγίων υπολογίζονται µε 

την σταθερή µέθοδο µε βάση τους συντελεστές του Π.∆ 299/2003. Αναλυτικά έχει ως εξής: 

 
Κτίρια (ιδιόκτητα) 20 Χρόνια 

Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων  (λοιπές εγκ/σεις) 8,33 Χρόνια 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 8,33 Χρόνια 

Αυτοκίνητα – Οχήµατα 6,67-8,33 Χρόνια 

Λοιπός  εξοπλισµός 6,67 Χρόνια 

 

Υπολειµµατικές αξίες  δεν αναγνωρίζονται.  

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι 

διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τµήµατος που 

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

αποτελέσµατα. 

 
 
2.6. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
(α) Λογισµικό 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 

διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία εκτιµάται σε 4,17 χρόνια περίπου ( συντελεστής απόσβεσης 24%). 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισµικού καταχωρούνται 

ως έξοδα όταν γίνονται. 

 

2.7.  ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ  
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκειται 

σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόµενα περιουσιακά στοιχεία 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική 

αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ εύλογης αξίας 

µειωµένης µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του 

περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσης προσδιορίζεται µε προεξόφληση των µελλοντικών 

ροών µε το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 
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Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία 

µειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιµης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα όταν προκύπτουν.  

Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη 

αξία του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της 

ανακτήσιµης αξίας, στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την 

αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης 

σε προηγούµενες χρήσεις. 

 

2.8.  ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε 
µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα.  
 
Στους λογαριασµούς της κατηγορίας αυτής καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων 

και των παραγώγων. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αυτών καταχωρούνται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους και κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής. Τέτοιου 

τύπου επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις 

λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Οι  εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργούς αγορές προσδιορίζονται 

από τις τρέχουσες τιµές τους.  

 

2.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου 

σταθµικού κόστους. Το κόστος των ετοίµων προϊόντων και των ηµιτελών αποθεµάτων 

περιλαµβάνει το κόστος των άµεσων υλικών, το άµεσο εργατικό κόστος και τα γενικά 

βιοµηχανικά έξοδα. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές  

πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και 

των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. Για τα αποθέµατα που αφορούν 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, εφαρµόστηκε το ∆.Λ.Π. 41. 
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2.10.  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει 

µε την ονοµαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης 

(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη 

ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 

συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής 

αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµιακών 

ροών προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 

 

2.11. ΤΑΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και 

χαµηλού ρίσκου.  

 
2.12. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος 

της έκδοσης. Άµεσα κόστη που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση 

επιχειρήσεων περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.  

 Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει 

περίπτωση) εµφανίζεται αφαιρετικώς των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας,  µέχρις ότου οι 

ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών 

καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει 

περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 
2.13. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη 

βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η εταιρεία θα συµµορφωθεί µε όλους τους 

προβλεπόµενους όρους. 

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων µέσα σε µία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει 

αντιστοίχιση µε τα κόστη που προορίζονται να αποζηµιώσουν. 
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2.14.   ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη 

για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  Ο διαχωρισµός σε βραχυπρόθεσµα και 

µακροπρόθεσµα γίνεται ανάλογα µε τις ισχύουσες συµβάσεις, εάν προβλέπεται 

αποπληρωµή τους στους επόµενους δώδεκα µήνες ή αργότερα, αντίστοιχα. 

 
2.15. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται 

να ισχύουν κατά το χρόνο της ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων.  

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία 

θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής 

διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.16. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος, καταχωρούνται 

ως έξοδο όταν καθίστανται δουλευµένες. 

β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα 

καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) όσο και προγράµµατα καθορισµένων 

παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση επιβαλλόµενες από το Ν.2112/20). Το 

δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο 

στην περίοδο που αφορά.  

Λόγω µικρού αριθµού προσωπικού (15 άτοµα), η πρόβλεψη αποζηµείωσης προσωπικού 

υπολογίστηκε µε βάση της διατάξεις του Ν. 2112/20 
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2.17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

α) υπάρχει παρούσα νοµική ή τεκµερώµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα παρελθόντων 

γεγονότων, 

β) είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισµό της δέσµευσης και  

γ) η εκροή αυτή µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα   

 
2.18. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, 

καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα 

µέσα στον όµιλο διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Πωλήσεις εµπορευµάτων 

Οι πωλήσεις εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 

πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 

εύλογα εξασφαλισµένη.  Οι πωλήσεις αγαθών γίνονται επί πιστώσει. 

(β) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 

πραγµατικού επιτοκίου.  

(γ) Μερίσµατα 

Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους, δηλαδή 

όταν εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόµο αρµόδιο να τα χορηγεί (Γενική 

Συνέλευση). 

 

2.19.  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
 
(α) Λειτουργικές µισθώσεις 

Οι  πληρωµές που γίνονται βάσει λειτουργικών µισθώσεων άγονται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. 

 

(β) Χρηµατοδοτικές µισθώσεις  

Οι χρηµατοδοτικές µισθώσεις αντιµετωπίζονται ως δανειακές συµβάσεις, µε συνέπεια να 

απεικονίζονται τα µισθωµένα περιουσιακά στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας 

(και να αποσβένονται ), µε αντίστοιχη αναγνώριση της χρηµατοδοτικής υποχρέωσεις προς 

τον εκµισθωτή ή τους εκµισθωτές. Το κόστος της χρηµατοδότησης άγεται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων ως έξοδο, κατά το χρόνο που καθίσταται δεδουλευµένο. 
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2.20. ∆ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 
 

Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές 

καταστάσεις όταν  αυτή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση της εταιρείας.  

 
3. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ - ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως πιστωτικό κίνδυνο. 

  
(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις της Εταιρίας γίνονται χονδρικώς σε πελάτες µε µειωµένο βαθµό απωλειών. Για 

τις τυχόν συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου παρελθουσών χρήσεων η εταιρεία έχει 

διενεργήσει όλες τις σχετικές προβλέψεις. 

(β) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων. 

(γ )Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 

επιτοκίων.  

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε 

κίνδυνο µεταβολής επιτοκίων. 

 

Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές 

αγορές προσδιορίζεται µέσω τεχνικών αποτίµησης, και µε την χρήση µεθόδων και 

παραδοχών που στηρίζονται σε δεδοµένα της αγοράς κατά την ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες 

κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις 

εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 
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4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ  ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά 

δεδοµένα και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε 

τα ισχύοντα. 

Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών 

γεγονότων. ∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων 

και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες. 

 

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
5.1. ΠΡΩΤΕΥΩΝ ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 
Κατά την 31.12.2005 η Εταιρία είχε ένα επιχειρηµατικό τοµέα. 

- ιχθυοκαλλιέργεια 

Τα αποτελέσµατα των τοµέων αυτών κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 και 31 ∆εκεµβρίου 2005 

έχουν ως εξής: 

ΧΡΗΣΗ 2004 ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 1.620.202,45 

Καθαρές πωλήσεις 1.620.202,45 
    
Λειτουργικά κέρδη 57.246,67 

Χρηµατοοικονµικά έξοδα / 
έσοδα -62.098,34 
Ζηµίες προ φόρων -4.851,67 
Καθαρή Ζηµία -4.851,67 
    
    
ΧΡΗΣΗ 2005 ΤΟΜΕΑΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
  ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
Συνολικές µικτές πωλήσεις ανά 
τοµέα 2.104.712,39 

Καθαρές πωλήσεις 2.104.712,39 
    

Λειτουργικές ζηµίες -349.249,19 

Χρηµατοοικονµικά έξοδα / 
έσοδα -55.253,64 

Ζηµίες προ φόρων -404.502,84 
Καθαρή Ζηµία -404.502,83 
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6. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Η εταιρεία               
  

Γήπεδα 
Οικόπεδα 

Κτίρια & 
Κτιριακές 
εγκ/σεις 

Μηχανήµατα& 
µηχ/κος 

εξοπλισµός 
Μεταφορικά 

µέσα 

Έπιπλα& 
λοιπός 

εξοπλισµός 
Πάγια υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

1/1/2004               

Κόστος 
73.367,57 36.331,49 831.609,50 427.975,71 25.997,96 43.868,93 1.439.151,16 

Προσθήκες 
0,00 0,00 46.731,36 5.480,00 2.871,92 62.126,94 117.210,22 

Υπόλοιπο 31/12/04 
73.367,57 36.331,49 878.340,86 433.455,71 28.869,88 105.995,87 1.556.361,38 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 
              

Υπόλοιπο 01/01/2004 
- 225,44 318.846,51 59.254,26 25.635,82 0,00 403.962,03 

Αποσβέσεις περιόδου 
- 418,10 74.645,01 21.681,48 2.626,85 39.805,18 139.176,62 

Υπόλοιπο 31/12/2004 - 643,54 393.491,52 80.935,74 28.262,67 39.805,18 543.138,65 
Αναπόσβεστη αξία 
31/12/2004 73.367,57 35.687,95 484.849,34 352.519,97 607,21 66.190,69 1.013.222,73 
  

              
0101 – 31/12/2005 

              
Υπόλοιπο έναρξης 

73.367,57 36.331,49 878.340,86 433.455,71 28.869,88 105.995,87 1.556.361,38 
Προσθήκες 

0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 3.422,89 3.432,90 
Υπόλοιπο 31/12/2005 73.367,57 36.331,49 878.340,86 433.455,71 28.879,89 109.418,76 1.559.794,28 
Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

              
Υπόλοιπο 01/01/2005 

0,00 643,54 393.491,52 80.935,74 28.262,67 39.805,18 543.138,65 
Αποσβέσεις περιόδου 

0,00 418,10 80.311,16 21.472,61 152,21 0,00 102.354,08 
Υπόλοιπο 31/12/2005 0,00 1.061,64 473.802,68 102.408,35 28.414,88 39.805,18 645.492,73 
Αναποσβ αξία 31/12/2005 

73.367,57 35.269,85 404.538,18 331.047,35 465,01 69.613,58 914.301,54 

 

 
6.2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Παραγωγή σε εξέλιξη 1.101.270,97 1.542.413,86

Α και Β ύλες –υλ. 
συσκ/σίας  

26.253,32 16.959,87

ΣΥΝΟΛΟ 1.127.524,29 1.559.373,73
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6.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
      
Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία σύµφωνα 

µε το ∆ΛΠ 41. Η εύλογη αξία προσδιορίστηκε σύµφωνα µε τις τιµές πώλησης κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

Τα βιολογικά στοιχεία Ενεργητικού είναι τα αποθέµατα γεννητόρων, ψαριών και γόνου στη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή και αποτιµούνται στην εύλογη αξία (δηλ. τιµή πώλησης) µε 

βάση το πρότυπο 41 των ∆ΛΠ. Αυτή η µεθοδολογία έχει ως συνέπεια σε περιόδους µε 

έντονους αυξητικούς ρυθµούς των αποθεµάτων να υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα 

(κέρδη) από τη διαφορά κόστους προίοντος και αποτίµησης σε τιµές πώλησης.  

Ακολουθεί πίνακας συµφωνίας εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων: 

 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 
έναρξης περιόδου. 1.542.413,86 1.145.890,90 

Αγορές Βιολογικών περιουσιακών στοιχείων. 
 

1.862.786,23  1.731.493,70 
Κέρδη (ζηµίες) από µεταβολές στην εύλογη αξία 
βιολογικών περιουσιακών στοιχείων την 31/12/2004 -199.216,73 285.231,71 
Πωλήσεις περιόδου. 2.104.712,39 1.620.202,45 
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων λήξης περιόδου. 1.101.270,97 1.542.413,86 

 

                      
6.4. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Πελάτες 1.715.490,69 96.828,38 
Επιταγές σε καθυστέρηση 0,00 50.000,00 
Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες 165.693,90 0,00 
Χρεώστες ∆ιάφοροι 572.518,40 1.134.352,47 
ΣΥΝΟΛΟ 2.453.702,99 1.281.180,85 

 
6.5. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
∆ιαθέσιµα στο ταµείο   0,00 541,24
Καταθέσεις όψεως & 
προθεσµίας 

32.017,14 71.421,12
ΣΥΝΟΛΟ 32.017,14 71.962,36
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6.6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

Εκδοθέν   Αριθµός 
µετοχών Κοινές µετοχές κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Σύνολο 

1η Ιανουαρίου 2004 664.000 664.000 1.945.520,00 1.200.180,00 3.145.700,00
31η ∆εκεµβρίου 2004 664.000 664.000 1.945.520,00 1.200.180,00 3.145.700,00
31η ∆εκεµβρίου 2005 664.000 664.000 1.945.520,00 1.200.180,00 3.145.700,00

 
Το σύνολο των εκδοθέντων κοινών µετοχών είναι 664.000 µετοχές, µε ονοµαστική αξία 

Ευρώ 2,93 ανά µετοχή. Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως.  

 
6.7. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Τακτικό Αποθεµατικό  649,55 649,55

∆ιαφορά απο µετατροπή σε 
ευρώ 

1.946,98 1.946,98

ΣΥΝΟΛΟ 2.596,53 2.596,53
 
 
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.  

 

6.8. ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 

Μακροπρόθεσµα 526.121,76 526.121,76
Βραχυπρόθεσµα 60.757,07 233.970,28
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6.9. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

1.185.213,96 1.328.423,16
Επιχορηγήσεις παγίων 111.355,88 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.296.569,84 1.328.423,16

 
 
6.10. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
 

  Η Εταιρία 

  31.12.2005 31.12.2004 
Προµηθευτές  3.260.543,46 1.644.004,92
Επιταγές πληρωτέες 194.228,28 593.108,59
Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη 6.079,36 12.068,15
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταµεία 56.428,69 23.143,50
Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 479.339,32
Πιστωτές ∆ιάφοροι 525.690,83 23.350,76
ΣΥΝΟΛΟ 4.042.970,62 2.775.015,24

 
 
6.11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Ν.2112/20) 
 
Με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταβάλλει στους 

εργαζόµενους που αποχωρούν για συνταξιοδότηση, εφάπαξ ποσό πολλαπλάσιο των 

µηνιαίων αποδοχών κατά τον χρόνο της αποχώρησης (προσδιορίζεται από το Νόµο), µε 

βάση τα έτη υπηρεσίας. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι 

κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 2005 2004 
Προεξοφλητικό επιτόκιο (%) 4,1% 4,1% 
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 6,0% 6,0% 

 
Η κίνηση του λογαριασµού από 01.01.2004 έως 31.12.2005 είχε ως εξής: 
 
  

Η Εταιρία 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 01.01.2004 13.790,00 
∆απάνη που επιβάρυνε την περίοδο 01.01.-31.12.2004 5.723,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2004 19.513,00 
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2005 19.513,00 
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6.12. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
 
  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
     
Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων έναρξης περιόδου. 1.542.413,86 1.145.890,90 
Αγορές Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων. 1.862.785,45 1.731.493,70 

Πωλήσεις περιόδου. 2.104.712,39 1.620.202,45 

Εύλογη Αξία Βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων λήξης περιόδου. 1.101.270,97 1.542.413,86 

Κέρδη / Ζηµίες από µεταβολές στην 
εύλογη αξία βιολογικών περιουσιακών 
στοιχείων την 31/12 -199.215,95 285.231,71 

 
 
6.13. ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
 
  Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 
Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 66.000,00 190.166,83 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 171.024,12 0.00 
ΣΥΝΟΛΟ 237.024,12 190.166,83 

 
 
6.14. ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ – ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  
 

  31/12/2005 31/12/2004 
  ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 82.363,17 82.363,17 80.131,56 80.131,56 
Αµοιβές & έξοδα τρίτων 10.368,40 145.157,53 8.072,48 121.087,22 
Παροχές τρίτων 5.132,24 5.132,24 5.216,83 5.216,83 
Φόροι τέλη 1.424,55 0,00 4.532,29  
∆ιάφορα Έξοδα 4.531,59 29.455,32 2.346,17 37.538,73 
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 3.049,13 6.233,57 9.229,20 6.690,64 
ΣΥΝΟΛΟ 106.869,08 268.341,83 109.528,53 250.664,98 

 
6.15. ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 
  Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 
Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 

0,00 4.599,53
Έκτακτες ζηµίες 0,00 18.376,00
Έξοδα προηγούµενης χρήσης 

0,00 34.982,83
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 

11.845,67 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 11.845,67 57.958,36
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6.16. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
  Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 

Αποσβέσεις ενσώµατων και ασώµατων 
παγίων 102.354,08 111.495,44 

 
 
6.17. ΕΣΟ∆Α / ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
  Η Εταιρία 
  31.12.2005 31.12.2004 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα -55.253,64 -62.098,34
ΣΥΝΟΛΟ -55.253,64 -62.098,34

 
 
6.18. ΚΕΡ∆Η / ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
Βασικά  

Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους, µε τον σταθµισµένο 

µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, εξαιρουµένων των ιδίων 

κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση.   

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2004 
Ζηµίες µετά από φόρους -404.502,83 -4.851,67 
      
Κατανέµονται σε:     
Μετόχους Εταιρείας -404.502,83 -4.851,67 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών   664.000 664.000 
Ζηµιές µετά από φόρους ανά µετοχή-βασικά   
(σε €) -0,61 -0,01 

 

Τα κέρδη/ ζηµιές ανά µετοχή υπολογίστηκαν βάση του επιµερισµού των κερδών/ζηµιών επί 

του σταθµισµένου αριθµού των µετοχών . 

7. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2002 

Για τις µη ελεγθείσες χρήσεις, όπου απαιτείται, έχει σχηµατιστεί ανάλογη πρόβλεψη. 

   

8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
Ο αριθµός του απασχολουµένου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου είναι: 15 

άτοµα. 
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9. ΕΠΙ∆ΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ 
 

Στους λογαριασµούς των απαιτήσεων δεν  υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σηµαντική επίπτωση στην περιουσιακή και 

οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 

 

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΠΕΡΣΕΥΣ Α.Ε µε έδρα  Πανεπιστηµίου 39, Αθήνα, και ποσοστό 

συµµετοχής 100 %, µε την µέθοδο της Ολικής Ενοποίησης. 
 
 
11. ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ∆ΠΧΠ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Οι κατωτέρω συµφωνίες παρέχουν τη πλήρη και σαφή εικόνα της περιουσιακής 

διάρθρωσης της εταιρίας σε σχέση µε τα προηγούµενα Λογιστικά Πρότυπα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (01.01.2005 ΚΑΙ 01.01.2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ)  

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π) ΚΑΙ  

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π)  

(ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €) 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  01.01.2005 01.01.2004 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 
απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ -444.487,90 -513.372,36 
Επίδραση από την αλλαγή των ωφέλιµων ζωών των 
εσνώµατων ακινητοποιήσεων 47.420,38 28.287,59 

Επαναπροσδιορισµός των επιχορηγήσεων και µεταφορά από 
τα ίδια κεφάλαια στις µακρ. υποχρεώσεις -270.669,60 -5.854,83 

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης 
ως ασώµατων ακινητοποιήσεων -10.077,24 -13.261,68 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -288.964,27 -288.964,27 
Αναγνώριση δουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης -19.513,00 -13.790,00 
Λοιπά 24.499,89 -149.984,52 
Σύνολο προσαρµογών -517.303,84 -443.567,71 
Καθαρή θέση σύµφωνα µε τα ∆.Λ.Π. (01/01/2005 και 
01/01/2004 αντίστοιχα) -961.791,74 -956.940,07 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2004 - 31/12/2004  

ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ  

∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (∆.Λ.Π.) 

(ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ €) 

 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
  31.12.2004 
    

Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους 1/1-31/12/2004 
σύµφωνα µε Ε.Λ.Π. -195.930,31 
Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού -5.723,00 
Αντιλογισµός αποσβέσεων εξόδων πολυετούς απόσβεσης που 
διαγράφησαν το 2003 3.184,44 
Λοιπά 193.617,24 
Καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους 1/1-31/12/2004 
σύµφωνα µε ∆.Π.Χ.Π. -4.851,67 

 

 

12. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του Ισολογισµού 

της 31 ∆εκεµβρίου 2005 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται 

αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, πλην της 

απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της µητρικής εταιρίας ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΒΕΕ να µην 

προχωρήσει στην συγχώνευση µε απορρόφηση των κατά 100% θυγατρικών της εταιριών, 

Υδατοκαλλιέργειες Ρόδου ΑΓΕΕ, Θαλάσσιες Υδατοκαλλιέργειες Ευβοϊκού ΑΕ, Ιχθυοτροφεία 

Φιδονησίου ΑΕ, Αργινώντας Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ, Aegean Sea Foods ΑΕ και Ελληνικές 

Ιχθυοκαλλιέργειες Κυκλάδων Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, αλλά οι εταιρίες αυτές να συνεχίσουν την 

αυτόνοµη δραστηριοποίησή τους στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών. 
 
 
 
 

Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2006 
 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                   Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ   & 
∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   
   
   
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΥΛΗΣ 
Α.∆.Τ. Ξ 196197 Α.∆.Τ. Τ 253427 Α.∆.Τ. Ρ 880064 
  ΑΡ.Α∆. Α΄ΤΑΞ. 0005369 
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ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ    
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Το 2005 ήταν έτος προσαρµογής των µονάδων ιχθυοκαλλιέργειας του οµίλου µας στα νέα 
δεδοµένα που διαµορφώθηκαν  
Α. από την αλλαγή των µεθόδων εκτροφής και διαχείρισης που εφαρµόστηκαν, καθώς 
επίσης και  
Β. από την ιλιγγιώδη άνοδο των τιµών των πρώτων υλών των προϊόντων διατροφής, που 
πιθανώς να επηρεάσουν τα αποτελέσµατα των εταιριών στις επόµενες χρήσεις εάν δεν 
περάσει στην αντίστοιχη αύξηση των τιµών των ιχθύων. 
 
Όσον αφορά το πρώτο η νέα διοίκηση της µητρικής εταιρίας, του Περσέα, αναθεωρώντας τα 
υπάρχοντα δεδοµένα προχώρησε στην αλλαγή του πλάνου και της στρατηγικής στο τοµέα 
της διαχείρισης της κάθε µονάδας, προσπαθώντας να φέρει καλύτερα αποτελέσµατα. Έτσι 
χωρίς να υπολογίσει τη βραχυπρόθεσµη επιβάρυνση τους αλλά στοχεύοντας στην 
µακροπρόθεσµη βελτίωση τροποποίησε τις µεθόδους µέτρησης και παρακολούθησης του 
ιχθυοπληθυσµού, εντατικοποίησε τις προσπάθειες συγκέντρωσης των µονάδων, παρείχε 
βελτιωµένο σιτηρέσιο, και προσέλαβε εξειδικευµένο προσωπικό στην κάθε µονάδα.  
 
Οι αλλαγές αυτές άρχισαν ήδη να φαίνονται στα αποτελέσµατα των µονάδων. Όµως, όπως 
αναµενόταν, στην πρώτη χρήση παρουσιάστηκε αυξηµένο κόστος διαχείρισης του 
υπάρχοντος ιχθυοπληθυσµού. Αυτό εξηγείται από το ότι το κόστος εκτροφής επιµερίζεται 
και στις πωλήσεις του έτους αλλά και στον εναποµείναντα αριθµό ιχθύων που προβλέπεται 
να πωληθεί στην επόµενη περίοδο, άρα δείχνει πλασµατικά µεγαλύτερο από ότι πραγµατικά 
είναι. Αναµένουµε βέβαια ότι αυτή η παραµόρφωση των αποτελεσµάτων θα διορθωθεί στην 
παρούσα χρήση.  
 
Αρνητική επίδραση αναµένουµε να έχει στην παρούσα χρήση η αύξηση του κόστους 
διατροφής των ιχθύων εξαιτίας της ανόδου των τιµών των τροφών. Στην ελληνική 
πραγµατικότητα υπολογίζεται ότι το κόστος διατροφής αποτελεί το 50% του συνολικού 
κόστους. Οι τιµές των πρώτων υλών για την παρασκευή των ιχθυοτροφών ανέβηκαν πάνω 
από 35% το περασµένο έτος. Πιστεύουµε λοιπόν ότι τα αρνητικά αποτελέσµατα θα φανούν 
κυρίως στην παρούσα χρήση. Θετικό για τις συγκεκριµένες µονάδες βέβαια αποτελεί ότι 
προµηθεύονται τις ιχθυοτροφές από την µητρική τους εταιρία µε όλα τα πλεονεκτήµατα που 
αυτό σηµαίνει.  
 
Τέλος καθώς είναι γνωστό η διάρκεια εκτροφής των ψαριών υπερβαίνει το έτος. Έτσι παρότι 
το κόστος της εκτροφής αυξάνει κατά τη διάρκεια όλου του έτους έσοδα θα έλθουν µόνο 
κατά την πώληση των ψαριών. Το αποτέλεσµα είναι ότι µερικές φορές η δυσανάλογα 
µεγάλη άνοδος του κόστους πώλησης ανά έτος φανερώνει την αύξηση του ιχθυοπληθυσµού 
που όµως θα πωληθεί µετά την κανονική περίοδο εκτροφής, δηλαδή πέραν του έτους. Κατά 
αυτό τον τρόπο το αυξηµένο κόστος πώλησης µπορεί να είναι πλασµατικό. 
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Η σχεδόν διπλάσια ποσότητα τσιπούρας που πουλήθηκε το 2005 σε σχέση µε το 2004 
(615.1 τόνοι έναντι 362,3 τόνων) από την εταιρία πουλήθηκε σε χαµηλότερες κατά µέσο όρο 
τιµές (3,4 EURO έναντι 3,8 EURO το προηγούµενο έτος), τάση που επεκράτησε γενικά στην 
αγορά. Η µεγαλύτερη πωληθείσα ποσότητα προκάλεσε την άνοδο του κύκλου εργασιών 
κατά 31%, από 1,62 εκατ. EURO σε 2,1 εκατ. EURO. ∆εν αναµένεται να υπάρχουν 
προβλήµατα επισφαλειών από τις αυξηµένες πωλήσεις της εταιρίας λόγω της προσεκτικής 
επιλογής πελατών. 

Σηµαντικός παράγοντας που επέδρασε στη διαµόρφωση των αρνητικών αποτελεσµάτων 
ήταν οι παράγοντες που αναφέραµε στην αρχή, δηλαδή κυρίως η αναδιάρθρωση των 
εταιριών αλλά και το ότι µεγάλο µέρος των πωλήσεων έγινε το τέταρτο τρίµηνο του έτους.  
Το 2006 θα είναι έτος προσαρµογής µε εντατικοποίηση της εκτροφής των ψαριών και 
ανανέωσης των εγκαταστάσεών της. Όµως σύµφωνα µε τις προβλέψεις µας πλήρη εικόνα 
σχετικά µε την βελτίωση των µεθόδων παραγωγής αλλά και των λειτουργικών 
αποτελεσµάτων θα έχουµε την επόµενη περίοδο. Επίσης αναµένουµε βελτίωση των 
αποτελεσµάτων λόγω και των υψηλότερων τιµών πώλησης ιχθύων που αναµένεται να 
συνεχισθεί µέχρι το τέλος του έτους.  
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